
ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ! 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ініціативної групи з підготовки установчих зборів  

з формування нового складу громадської екологічної ради при 

Дніпропетровській облдержадміністрації  

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів з формування складу 

громадської екологічної ради при Дніпропетровській облдержадміністрації 

(далі – ініціативна група) у складі 5-ти осіб (Додаток 1), яка утворена 

розпорядженням тимчасово виконуючого обов’язків голови Дніпропетровської 

облдержадміністрації від 22 липня 2019 року Р-409/0/3-19 “Про утворення 

ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню складу 

громадської екологічної ради при Дніпропетровській обласній державній 

адміністрації”, повідомляє інститути громадянського суспільства 

Дніпропетровської області (далі – ІГС), що згідно з рішенням ініціативної 

групи та на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010  

№ 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики” (далі – постанова КМУ № 996) 26 вересня 2019 року о 

14:00 в приміщенні департаменту екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації (м. Дніпро, вул. 

Лабораторна, 69) заплановано проведення установчих зборів з формування 

складу громадської екологічної ради при Дніпропетровській обласній 

державній адміністрації (далі – громадська екологічна рада) на 2019 –  

2021 роки. 

Ініціативною групою затверджений порядок підготовки і проведення 

установчих зборів та визначено пропозиції до критеріїв відбору ІГС для участі 

в установчих зборах, а також вимоги до представників ІГС – кандидатів в члени 

громадської екологічної ради, які також затверджені ініціативною групою. 

До складу громадської екологічної ради можуть бути обрані 

представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, 

творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій 

роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації, які зареєстровані в 

установленому порядку і провадять діяльність у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, мають в статуті (положенні) відповідні цілі і завдання, 

які не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади 

повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, 

дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території області. 

Також до складу громадської ради можуть бути обрані представники 

інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями сфері охорони 

навколишнього природного середовища, що підтверджується наявністю 

відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також 
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інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати 

оприлюднення повідомлення про формування складу громадської ради. 

До складу громадської екологічної ради не можуть бути обрані 

представники інститутів громадянського суспільства, які є народними 

депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.  

Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється 

шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського 

суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на 

установчих зборах. Обраними вважаються особи, за яких віддано більше 51% 

голосів.  

Кількісний склад громадської екологічної ради визначається ініціативною 

групою на установчих зборах і не може становити більше ніж 35 осіб.  

Строк повноважень складу громадської екологічної ради - два роки  

(2019 – 2021 роки), з дня затвердження складу громадської екологічної ради.  

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної 

структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, 

представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах 

делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до 

складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і 

більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника 

чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх 

представників до складу однієї громадської ради. 
Членство в громадській екологічній раді є індивідуальним.  

 

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, 

складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного 

органу інституту громадянського суспільства.  

До заяви додаються:  

 прийняте у порядку, встановленому установчими документами 

інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в 

установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до 

складу громадської екологічної ради; 
 заява делегованого представника інституту громадянського 

суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до 

Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто; 

 біографічна довідка делегованого представника інституту 

громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, 

числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, 

посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, 
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наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної 

інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за 

наявності); 
 відомості про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані 

проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу 

виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань 

формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері 

та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) 

тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої 

влади повідомлення про формування складу громадської ради; 
 відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти 

інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону; 

 мотиваційний лист делегованого представника інституту 

громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до 

складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді; 

 фото делегованого представника інституту громадянського 

суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту 

громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності). 

Заяви та копії документів для участі в установчих зборах 

приймаються з 25 липня 2019 року по 26 серпня 2019 року за адресою: м. 

Дніпро, вул. Лабораторна, 69, департамент екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської облдержадміністрації, department.eco18@gmail.com. 

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним 

представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші 

документи надсилаються в електронному вигляді на електронну адресу: 

department.eco18@gmail.com. 

За 30 календарних днів (26 серпня 2019 року) до проведення 

установчих зборів прийом заяв для участі у них припиняється Ініціативна 

група перевіряє відповідність поданих документів. За результатами перевірки 

документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність 

установленим вимогам, ініціативна група складає список кандидатів до складу 

громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах, та список 

представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі 

в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови. Уточнену 

інформацію про місце проведення установчих зборів Дніпропетровська 

облдержадміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший 

прийнятний спосіб не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих 

зборів. 

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений 

представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до 
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складу громадської екологічної  ради обираються члени лічильної комісії, 

голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого 

представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також 

обирається склад громадської ради. 

Облдержадміністрація  оприлюднює протокол установчих зборів на 

своєму офіційному веб-сайті та затверджує склад громадської екологічної ради 

на підставі протоколу установчих зборів.  

Відповідальною особою за проведення установчих зборів з формування 

складу громадської екологічної ради при Дніпропетровській 

облдержадміністрації є голова ініціативної групи Матвій Ігор Петрович,  

(097 165 47 03, e-mail matvii.ihor@gmail.com). Документи подавати секретарю 

ініціативної групи Скринник Світлані Олександрівні (096 512 94 24, e-mail 

department.eco18@gmail.com, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, департамент 

екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації). 

 

 

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ 

інститутів громадянського суспільства до участі в установчих зборах 

з формування складу громадської екологічної ради при Дніпропетровській 

облдержадміністрації на 2019-2021 роки 

 

До участі в установчих зборах допускаються ІГС, які відповідають 

наступним критеріям:  

 ІГС зареєстровані та діють у Дніпропетровській області та не 

менше шести місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування 

складу громадської ради провадять свою діяльність, реалізують свої проекти у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, що підтверджується 

інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, 

та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності;  

 представники ІГС, які є фахівцями у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, що підтверджується наявністю відповідної освіти, 

наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у 

реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення 

повідомлення про формування складу громадської ради; 

 представник ІГС, які надали в повному обсязі необхідні документи 

до ініціативної групи у встановлений термін (перелік документів, які подаються 

до ініціативної групи разом із заявою, визначено пунктом 10 постанови 

Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (зі змінами);  

 

  

mailto:matvii.ihor@gmail.com
mailto:department.eco18@gmail.com
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Додаток 1 

 

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню 

складу громадської екологічної ради при Дніпропетровській обласній 

державній адміністрації 

 

№ П.І.Б. Статус 

1 Матвій Ігор Петрович голова ініціативної групи 

4 Атовка Юлія Валеріївна член ініціативної групи 

2 Богачева Лілія Володимирівна член ініціативної групи 

3 Наумов Володимир Володимирович член ініціативної групи 

5 Скринник Світлана Володимирівна секретар ініціативної групи 
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Додаток 2 

 
Зразок біографічної  

довідки 

уповноваженого  

представника ІГС  

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС 

на участь в установчих зборах з формування складу громадської 

екологічної ради при Дніпропетровській облдержадміністрації 

 

ПІБ (повністю)  

Число, місяць, рік і місце 

народження 

 

Громадянство  

Посада  

Місце роботи  

Посада в ІГС  

Освіта  

Науковий ступінь, вчене 

звання (за наявності) 

 

Володіння мовами  

Нагороди, почесні звання  

Досвід роботи у виборних 

органах 

 

Трудова діяльність та громадська 

діяльність 

 

 

Додаткова інформація: 

Членство в ІГС 

Контактна інформація (поштова адреса, моб. тел., електронна адреса). 

Можливий напрямок роботи у громадській екологічній раді при 

облдержадміністрації. 

Не заперечую проти обробки та оприлюднення моїх персональних даних 

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. 

 

Дата     ____________________   ПІБ уповноваженого 

                                          (особистий підпис)   представника ІГС 
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Додаток 3 

Зразок заяви  

 

Бланк інституту громадянського суспільства 

 

Ініціативній групі з підготовки 

установчих зборів 

з формування складу 

громадської екологічної ради при 

Дніпропетровській 

облдержадміністрації 

 

Заява 

 

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського 

суспільства з формування складу громадської екологічної ради при 

Дніпропетровській облдержадміністрації на 2019 – 2021 роки візьме 

уповноважений представник 

__________________________________________________________________ 
(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) 

Додатки: 

Рішення керівника інституту громадянського суспільства (або іншого органу, 

відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі 

в установчих зборах. 

Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського 

суспільства. 

Копії документів про легалізацію інституту громадянського суспільства. 

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

протягом встановленого періоду. 

Інститут громадянського суспільства 

____________________________________________________________________ 
(повна назва інституту громадянського суспільства) 

не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в 

установчих зборах з формування складу громадської екологічної ради при 

облдержадміністрації. 

 

Дата       Підпис      ПІБ 

 

М.П. (за наявності) 
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Додаток 4 

 

Зразок відомостей про  

результати діяльності ІГС 

 

Бланк інституту громадянського суспільства 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ* 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

протягом 2018 року 

 

 

1. Назва ІГС. 

2. Скорочена назва ІГС. 

3. Дані про легалізацію ІГС. 

4. Адреса, контакти. 

5. Мета та напрями діяльності. 

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої 

влади. 

7. Проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, 

виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу 

виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань 

формування та реалізації державної, регіональної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища та інформування про них 

громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо. 

 

 

Посада уповноваженої особи    Підпис  Ініціали, прізвище 

 

М.П. (за наявності) 

 

 

 

 

 

 

*Інформацію про результати діяльності ІГС слід подавати обсягом не 

більше 2 стор. тексту формату А4. 
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Додаток 5 

 

Зразок виписки з протоколу 

засідання правління (ради,  

зборів тощо) ІГС 

 

 

Витяг з протоколу 

засідання ради (правління) _____________ (назва ІГС) 

 

“___” ____________ 201__ року  №___     м. __________ 

 

Присутні: Іванова О.В. - голова правління; 

Петров І.О. - заступник голови правління; 

Члени правління: Іванова А.І.; Круглова Л.В.; Федоров Р.Р.; Кустова С.А.; Ткач 

І.С. 

 

Порядок денний: 

1. Про участь представника організації в установчих зборах з формування 

складу громадської екологічної ради при Дніпропетровській 

облдержадміністрації. 

 

Вирішили: 

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської 

екологічної ради при Дніпропетровській облдержадміністрації Іванову О.В. - 

голову правління організації. 

2. Підготувати необхідні документи для реєстрації щодо участі в установчих 

зборах. 

Відповідальні: Іванова О.В., Круглова Л.В. Термін: до “___” серпня 2019 року. 

 

Головуючий 

Іванова О.В. 

 

Секретар 

Круглова Л.В. 


