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Щепутатам Щlliп ровськоТ paiiollrloT рали

!епуmаmськuй запuп1

Шановнi лепутати Щнiпровськоi раЙоIlноi рали!

Фракчiя <сrlуга Наролу> просить вас на цiй ceciT пiдтримати проек,г

ПЬложення (iПро Громалську раду при Щнiпровськiй райоrrнiй ралi

ЩнiпропетровськоТ областi>) редакцiТ фракшiТ <Слуга FIародlу>, як такиЙ, lцо

враховуе пропорцiйне прелставництво у склалi Громадськот ра/iи

,Ьр"rорiuльниХ громад, що входять до складу Щнiпровського раЙону,

вiдсоток гендерного представництва у складi Громалськот ради, та iншi

моменти формування та дiяльностi Громалськот ради,

проекm Положення mа поясttlовальнq зqпuска dоdаtоmься

I-олова фракltii <<С"'.lуга LIapolty> МариtIir Рябеt(l,

\
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,Щепутатська фракцiя "Слуга Народу"

у ,щнiпровськiй районнiй радi ,щнiпрогrетровсьr<о't'областi vlll скликанttя

rаф@фrш.dр.uа www.rada.dn ipr.dp,ua

lVIaplrlla Рябеttl,

Гоllовi dlliп ровськоТ ра iioll tIoT ралш

NI. JIellteltlco

шановrlий паllе голово!

ФракuiЯ <Слуга Народу> проситЬ Вас вклtОчитИ /to порядку денного
четвертоТ ceciT ЩнiпровськоТ районноТ ради проект Положення <ГIро
ГромадсЬку радУ при !нiПровськiЙ районнiй ралi ЩнiпропетровськоТ
областi> редакцiТ фракцiТ <Слуга Народу>, як такий, що враховус
пропоршiйне представництво у склалi Громадськот ради територiальн их
громад, що входять до складУ !нiпровського району, вiдсоток геt{/_(ерIIого
представництва у складi Громалськот ради, та irrшi моменl,и формуванIIя та
дiяльнос,тi Гром адськоТ ради.

проекm Полоэrcення mа пояснювальнQ зап1.1ска dоr)аюпlься

Голова фракuiТ <<С.пуга fIаролу>

,(



.ЩепУтатська фракцiя,,Слуга Народуu

у !нiпровськiй районнiй радi l]нiпропетровсько'i областi vIll склиr<ання

rаdе,@йj.рLdр_.ча www.rada.dn iрr.dр.uа

Вiд 12.09.202I N" 2'|./09-3 N.2Il09-3/l

IIоясlrювальIIа записка /lo IIpoetc-l,y f[о,гrои(еlltlя <[Ipo I-poMa:lcbKy pil/ln,при {нiпровськiй райоlrrliй ралi iHilIpoпel.poBcbKoT oб.ltac.l.i> pe,,talcltiiфракцii <Слуга [Iаролу>

[-Iеобхiлrtiс,гь виllесеtIня змiн IIpoeK,y По",tоженtIя <I Ipo I'poMa:tcr,K), palrl), I1pIl,(гriпровськiй райоlrlriй pa.ui /{rriпporrc.,,]|no.nooj' обласr.i>> lз pc;taKrtil./]нiпровСькоТ райОнrrоi' ра2lИ (да.lri - IIроск,г Ilо.ltоrкегrtrя) зумовлеIIа l.иi\l, II(()ГIроек,гоМ ПоложеН ням BcTaIIol]JleI{o необмеяtений с,грок IIoBHoBa)Ke}Ib ра,l(и,tцо суперечить Постановi Кабiгrет.у N4irricr.piB УкраТlrи Biдt 03,11.20I0 Л! 996кПро забезпечення yLIacTi громадсь_костi у ,PopryoaHtli т,а реzuliзаrlil'.,llерI(.tt]IIоI.гtолiтики>> (далi - Ilос'агlоiза rЦ996;, ,ru ,ппи al].,,opl.] I]оло)(еI]}lя I]оси.rlаIо.гLсrIв преамбулi Проеr<,гу lIо,ltоltсенгtя, оскi.tll,t<и IIoc.,'aгtoBoro,\g996 вс.гаIiоI]JlсIIо.tt{o с'рок ПоВ[IоВаЖеFIЬ скЛалУ I-ромаДСLКоj' Ра;tи с,гаIIови],L llBa роки ,] 
/ltIr{за'вер/IжеtlFIя оргаL{ом викоIIавLlоi' tз-паl(и i r' ск;rалу.

[ншtий момеIl],поляI,ас в,гоN,lу lцо строк IIoBtIoBa)ltetrb l'poMaдcbKcrj'pii,,lt,l IIl]ll/{гriпровськiй райоrrнiй радi {нiпроr",.rроо.пппj' об;rаст.i (;tа"пi - |,poпla,,lcI)liilрала) IlеревиIцус В необме>ltегriй Ki:rbKocl,i с,грок IIoI]I{ol]aжc[Jb /lcIt,l,.гa.t.iti/{rri провськоi районноТ ра.ltи.

I]бачас,гьсrI також t-tеобхiдt.liсть зйlr в порялку формуваlrrrя [.poMallcl,t<ol'P.1,It;,I.оскiльки порядок сРормуваIrlrя ГромаЙ",,оi. puo" в l.иt]оI]оN,lу | Io.rloittctltriI Iосr,анови лЬ 996 стосуеl,ься opt,attiB вl.tкоttавчоi' BJlailt.l, ,гоб.го мiсt{еtзltхilepжaBIl их а.цм i r r iс.грацi й.

У випадку районноi ради, тобто у випадку коли мова йдс lrpo OpI-aIl. r.I.IIcIIlIякоI,О обираютьсЯ на мiсцевиХ виборах ,га IIро вl.tборгli посаilLJ, - rtictlctIовиIIеII мати illluий мехаttiзм rРормуваl]IIя скла/Iу t-рома/lсl,коl'рO,ilи, ,t.аtкий1,
якиЙ буле I]раховуваl,И каrlдилатури [Ia octtoBi заrII] грома/lяIl. зiбраrrrtхg};fi]jl" /]r-rillPoBcbKoi'paйotrtrol рsllи, як IIрелсl,авIIикt]ми irr.гсрссirз

IJa Bi,ltMiHY вiдt порялкУ формуваllttя ['рома/lсl,коj.ради, викJlа/IеIIоI.о в l Ipoe rt.r.iIIолоrкеrIня N,IИ пропонусмо ittrший поря/{ок, :]а якиМ l(o ск,цаДч l-poпlallCt,ltOl.
Ра,ЦИ N'IaC бУТИ ВКJIIОЧеlIО ПРедсr,авrtикiв 

'.prrn|iur,;;;;'"';;rrr, }, clt;tlt,,li/JrliпровСькогО райоttу, 
'rзраховаltиЙ 

l,aKoIi вiltсо.гоК I'Cll;llePIIOl.()ГIреllсl'аВtIИЦТВа У склаДi I-ромадtськоТ ра/{И, LIJ'eIJoM ради N,'o)(yl,b с.га.гIII,рома/IянИ lзiд lB poKiB, заявИ грома/lяII ltого/iжую.гься r|iракцiями, lio)IiIla



фракшiя подас по однiй кандидаl-урi (заявi) вiл Ko>KtloT териr,орiа.ltьtлоТ l-po]\{alrlll

/]гri провськоI,о райоrrу.

I[их Bcix MoMeHTil] t{eмae в Проекr,i ГIололtеIIIlя, за якI,iм члсно]\4 раltи ]\,lo)Kc

буr,и r,iльки особа - предlс,гавIlик ir,rс,ги,гуr,у грома/lя[-IськоI,о cycrri",rbcl,B&, Il(o

обплелtус права громадяtl IJa члеLIсl,во у I'pobraztcbKiй ралi.'Гакон< у [Ipoer<li
IIо.ltожеrtня IleMac пропорuiйноl,о пpe/]cl,aB}I1.1Lll,Ba ч;tсtliв ра/tи rзi;t KcriItItoj'

громали, ш{о в пiдсумку може IIада,ги .tисе"ltьtti переваI,и одrliй l,pclпta,'1i.

IIаприI(лад громадi - обласttому I(еII,гру. I{езрозумi"rlий l,aKo)i ;tобi1l
канди/lатур ло ГромадськоТ ра:tи, tJ .tисеJILIliс,гь, l,а Ilоряllок визIJаtIеlltIrl

складу irrirliaTиBlloT групи. В Проек,гi I Iо.,tохсеltttя зовсiм l{c I]pax()I]ilIIo

IIри LIllипу геIlllерноТ piBltocT,i.

'l'o>K, запропонований /_{нiпровськоТ райоIlIIоlо ра/lою IIpoel<T, IIo.ltoittcltlirl Ilc

вiдrlоlзiдас l1еяким Законам УкраТrlи, i гrавi,гь обмсiкус- I]paвa I-poMa/tcbKtlc,ti tia

yLIacтL у лситr,i /I.нiгrровського райоrrу.

Ilрогlонусмо <Роз;ti.п 3. cDopMyBaIlIIrl [-poMa;ltcl,KoT раiltи)) викJIас,гLl в гiltttii

релакuiТ:

3.1. Члегrами громадськоТ ради можуl,ь бу,ги I,рома/]я}rи УкраТr,tи Bi;t l8 poKirl.

tlto IIроживаIо,гь та заресстроваrri rl бу:tь-якiй ,гсри,горiа.;rьнiй l,poпla.,ii ч crt.,tlt:ti

l\rriпровського району {rriпропеl,роt}сLкоТ об,ltас,гi, а тако)( Ll.:lctIll

громаltських об'едtlзtlь, ре.lliгiйrlих, б.ltаl,о/liйгlих оргаIliзацiйl, тl]орчих clli,IclK.
llрофесiйцих спiлок l,а Тх об'слнань, acoltiaItiй, орl^аttiзаrtiй робо,го/(авltiв r,a l'х

об'с/lttань, засобiв масовоТ iнфорплаItiТ, якi зарессr,роваlлi в ycl,aIloI].,IcIlo]\,lv

rIоря/lку i гrроваля],l, /liяльt{iсr,t, ttа,гсри,горiТ /|rrilrроrзськоI,о райоrlу.

3.2. ГIiдставою для члеI{ства в [-ромадськiй ралi (, заяI]а каIl/1и/iа,rа.

3,3. lfurя формуваL{IIя складу ГроrrладськоТ ради l[rlilrpoBcbKa райоIlIIа paitii

/{rriпропетроI]сLкоТ обласl,i огоJlоIпус збiр заяrз, яt<ий l,ривас 30 Ka;lert;ltlpIll.Jx

ltrtiB, t] оголоutегtнi зазtIачаIоться вiдош,лосr-i lrpo: гrсрс"lliк /{oK\/NlcItl,it;, lttti

rrеобхiдно пода"ги кан/]идата]\4 разом iз заяlзоlо, с,грок гIо/lаIItlя i1oliy\4cll,гiI],
вiломостi про фракuiТ ЩнiпровськоТ районlrоТ ради.

З,4. Заяви каtл/lида,гiв ltрийtмаю,гься /[l'liпровськоIо райlоltгtсltо pa/lot() ,гtl

II pe/lcl,aB}I и ками фракr ri й lllr i lIpol]cbKoT paiiol r l loi ра.,tи.

3.5. При поданнi заяви до ДнiпровськоТ paйor-rltoT рали, кан/{и/iа,г за:]IiаtIа(

вiдомостi про фракuirо, яка буле розглядаl,и l,a погоджуt]аl,и дану заяву.

3.6. Kox<rra фракцiя, зазttачеI]а в заявi, мас IlpaBo IIрийп,ttt,ги, розI,JIяJtа,I,I],гil
погод}куваl,и заяви громаляrI, ,та переllаваr,и ,гакi заяви rIа pecc,гpattiltt .,to

/\Hi провськоТ районrlоТ ради.

представника вiд кожноТ територiаrrьноТ громали l(нiпровс bкol,o району.



3.В. I-Iаявнiсr,ь осiб одrriеТ cTaTi у скlrалi l'рома:tсl,коt'раltи мас cKJlttJta,I,I] Iic
I\4eljme 50% вiд загаJlьного складу l-poMa:tcbr<oT ра:tи.

3.9. KoiKHa фракuiя мас гарантоваIrе право на пропорrliйrrе пр€,цсl,зв}IлlIt1,1]о

IIодаIIих HeIo кандидатур у складi I-ромалсl,коТ ради,

З.l0. I Iорядок розгляду ,га гIого/I)(егIIIrI зilяв громаltяIl, по/la}IlIIя Тх IIа

ресстрацirо до /{rriпровськоТ райоrIгlоТ pal{t] t]l..lзl{ачасться фракItiяrttt
самос,гiйr{о, з урахуваrtr{яN,l вимог пуrrк,гiв 3.7., 3.[J. lll,ого llo-1to>lcetIttя.

3. 1 l , Заяви громадяtt полаtti сРракцiяп,rи ресструIо1,I)ся l[rlirlроlзськ()Iо
paйorrttoto радоIо.

3.12, Ila ocнoBi заресст-роваtlих заяI] l,ромаllяtl скJIаltас],ься сI]исоlс .t;rсttitз

I'ромалсLкоТ ради.

3.13. Пiс"тrя сIIJIиву 30-r,и /lеI{Ilого r,cpMirry rIоJtаIl}lя заяв, l{rlirlpoBcl,tta pitt'iolttta

рала огоJIошус склад Г'ромадськоТ ра/lи Ila octloBi зарессl,ровi1Ill.,lх ,]ая 
l]

громадян.

3.14, Пiсля
гроN,Iа/(ськоТ ради проводя],ь rIepIIIe засiдаtIIIrI Ila я}{оN,lу обиlэаlотI) I,oJlOl]\,, iitll,il
заступIlика та секретаря [.poMaltcbKoT раilи.

3.15. I-1a пiдсr,авi гlротокоJlу перLLIоI,о зaci,ItaIl}lrr /{lrirrpoBcLKa pal,iotttla pil:tlr

затI]ер/lжус cKJIalt ГромадськоТ рали у с,грок, IIto Ile псревиIItус 60 Ka_rlctI,IlaptIt,tx

/lttiB з дати перIIlого засiлаtttlя I-ропrалськоТ рали. l{r-riгIpol]cbкa райоrrrIа l)a.lla
оприJrIоднIое склад ГромадськоТ ради Ita свосму ocPiltiйHoMy веб-сайl,i
протягом З робочих днiв з дати затвердження.

3. 16. Порялок прийому та peccTpartiT заяв /[rriпроlзськоlо районttою paJlolo:

- Рада приймас та pecc"l,pyc заяви каtIltиllа,I-iв в ot,o-1toIIlcIIиii с,грок зборr,,]ilrIt];

- Заяви поданi вiд кандидатiв передаIоться керiвникам фракuiй, зазначених ),

заявах;

- Погоджегri фракuiями заяви каIlдидатiв гriд"ltяl-аIо,гь ресстраl(ii' у cII[.lcI(\,

члеtti в ГромадськоТ раllи;

- /_{о заяви кандидатiв, фракцiТ подаIоть суIIровiдrrий J]ис,г t]огодхtсt{Ilя lIlo.]lo
кожноТ заяви;

-Заяви в яких IIс зазIlаLrсна (lракцiя, tlto плас iT розI,JIяllч,гtl,,га tle llot,cli(;ltctti

фРаКrtiЯми tle ttiдлягають peccTpalliT у сllиску ч.ltеttiв [-ромалськоj'рi,l,,lи.

- Заяви вiд кожноТ фракrriТ прийма}оться з урахуtsанням вимог ltуrrкт-irз 3.7.,

офiшiйного оголоtцення скJlаду ГромадськоТ ра/lи, tlJIcIItt

3.8. цього Положення.



З.17 , Пiдсr,авами для вiдtмови у peccTpartiT с:

- невiдповiдtliсть документiв (вiдомос,гей) про особу, зазнаLiених у заявi;

- ttевiдгlовiлtliсть заяв вимогаI\4 пуIlктiв 3,l ,, З,J ., З.В. ltboгo I-Iо"ltоrttеttrlя.

Ir-rшi роздiли проекту Положення uПро I-ромалську раду при !нiпровськiй
районrriй ралi [нiпропетровськоТ облас,гi> ре,цакrtiТ фракшiТ <Слут,а l,Iapo;ty>>

tIриведено до вiдповiдrлiсть ло роздiлу 3 шього профту Полохсення.

I-o.1toBtt фракrtiТ <С.llуга [lародцу> VIариltа I'ябеtll,
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ГtоJIоЖIlННЯ
про Громадську раду гIри /{HirlpoBcbKil"l par.iorIrriй ралi

lrr i пропетровс ь коТ об"rl ас,гi

(релакчiя фракшiТ <C"lryгa I- I apo;ty>> )

l . Загzulьlti ltc1.1tolKettrIя

t.1. Полоrкення про ['poMa,rtcbKy раду при l{HilrpoBcbKiй райоrrlriй pa:ti
/,lllillpoпeTpoBcbKoT об"паст,i (ла"rri ГIолоlкегtttя) розроб-lrеttо з ypaxyl]afltlrIN4
Типового положенI{я про Громадську раду при мiнiс,герс,гrзi, ittttlortу
ЦентральIJому оргаrti виконавчоТ вJIа,,lи, Радi пlitricTpiB Аlз,l,оltомllоI Peclryб.rtiKrr
КРИМ, Обласнiй, КиТвсl,кiй r,a СевастопольсI)кiй мiськiй, райсltlttiй, райоltltiй у, шrлr,

КИСВi Та Севаст'ополi ltерясавlriй адмirliс,граltiТ, зат,I]ерllх(еного Посr,агtоtзсlttl
Кабirrе'ГУ I\4iгricтpiB УкраТни вiд 03.11.20l0 JЦ 996 <<lIpo забсзtlечеttня y,tac,t,i

громадськостi у формуванlri та рса;riзаrliТ дерхtавн<li' llo,1liтttKи>> (зi ,зплiгtltмttt).

Закоrlу УкраТrrи <<l Ipo засали llcp)I{aBrloT рсt,1,"ltя,горrrоi' ttоrli,гиt<tt ), ct|lclli
ГосполарськоТ дiя.ltl,гtост,i>>, Закоttом YKpaTlrt,t <<IIро забс:зllе,tсttнlt рiвtlих lIpi,lI] I,a

]\{о)(ливостей rKittoK i чоловiкiв>>, (да.ili- Закоьt),

1.2. ГромаДська ра.)1а при /[rrirlровсьlсiй райоrrrtiй pa,,ti lJlrilrporIc,гptlBcl,t;rli'
ОбЛаС'Гi (ДаЛi I-РОшlаДська рала) с ,гимчасовим Iiоt{суJlь,гаl 14t]Ii()-/1()l]ti.,llII_j\l

ОрГаI]ом, уl'вореIIим lutя сприяIlIlя у.Iас,гi I,poMallcLKocтi у (lopпlyBattlli, pca,rIi,lirrtii'

llepЖaвIIoT, регiоttальltоТ та реI-улrll,орttоТ Ilo.;iiтllKи i MicrtcBoI,o самовряllуваtIIIrl Ija
,гериторiТ !нiпровського райогrу.

ЧЛеНИ ГрОмалськоi' ради в обов'язковому IIоря/lку гli,,1 I)озllllс
ОзнаЙомr]IоIоl-ься з ГIо;tох<еIIllям, Реt,;Iамсtl,гом I-ромалсr,коi'ради iKo,,tcttcort
еl'и.tttоТ поведiнltи ,lлеltiв I-poMa.rtcr,Koi ради r,a зобов'я:]уютl)ся tз своТй ltiяl.,lt,tttlc,t,i
ксру ваl,и с ь ви I]{езаз! IaLIен и ми lloкyN,IеtIl,aM и .

1.3. У своТй дiяrlьltос,t,i I'poMa,rtcbKa рада керуе,гl)сrr Коtlст.и.гуtliсtо, Закtltttlл,t
УКРаТгrи <<ГIро Mict-leBe самовряl(уI]аIiIIя в YK;lai'tri>>, itttttl.tпlи закоIirlшtи YtcpaTlttt.

Рiшенltями /{rriпроlзськоТ райогrIrоТ ра/iи l,a реI,уJIя l,орllими ilк,гам}i. rrрийItr1,1,1.1\Ill

l{ll irr poBcbкolo райоtrною радоIо /]rr i lrропе,гровськоТ oб.lracr.i.

1.4. ОсновIIими зав/lаt{lIями ГромаltськоТ pa,]11.1 с:
- СПРИЯНIrЯ реа"lliзаltiТ l,рома.,tяIlами KoIlc1,I,1l,yltiйltoгcl гIрава tla ),,Iilc,l,L ),

злiйсrlеннi Mi сrlевого самовря/]уваrI}lя ;

- СПрИяI{IIя ypaxyBaIIHto /{rriпровсI)I(оIо paйottltott-l pa:loIo гpoNla.IlcLl<cij' jt\rtKtt
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реа;,riзаrtir' райоttltих IIpol.paN,I
по.lti,гики;

- сприянIlя зaJlyLIetIIlIo преllставItrtкilз заtliкаtз.ltеtl1.1х с,горirr з ]\{c,I,0IO

проI]е/lсIltlЯ коtlсу;lы,аuiЙ iЗ I,ромаl(сЬкiс,гtО l,а MoIliтopllttгY РСЗу",tt,,l.а,titl
формуваrlнr{ ,га 

решiзаuiТ ,tlеряtаlзttоi', pet,icltta.llt ttoT ,га 
рсI,\,jIя,горttсrТ lto;tit,ttlttt i

пцiсl(евого самовря/iуваIlI{я r{a 1,ериторiТ /{rrirlроI]сI)кого райоllу;
- здtiйсrrеtII{я громадського ко}l,гроJIIо за дiя.llьtliсr,lо /llriпpoBcl,tcoi' patйtllttttli'

рали /{rrirlpoпeTpoвcbKoT областi l,а Ilиl,аIlIlrIми, LI1O с,гаIIоВJlЯ'I'I) сусгti.ltt,ttиl.i irгr,cpcc.

1.5. По.lrоженr{я r,a змirtи :to IlолоiI(сIIllr] розроб.lrяIо,гься l.il за.гвсрjtrli),l(),I.],сrI
/|llillpoBcbкolo райоttноlО радоIО /{llilrропС,гровсt,кОi'об.llас,гi i I-poшla:tcI)KOIO })ajtOltt,
I Itlтаttня 1цiя1.1lьrtостi I'poMa;tcbKoT радtl, Illo tIc tlрсгу,lIt,оваtli I Io",to;ItclI}lrl\l.

рсгуJIIоюTься Рогламеltт,ом Грома,ltсr,коТ 1эа,ltlт 
,га Ko;tetccolt еl,и.lttоi tltltзсjtitttttl

члеlliв ГромадськоТ ра/Iи, яl<i розроб.llяIо'l'I)ся,га за,гвср/t)I(уIоl,ьсrI IIрав,rIittltяtпt
Грома:tськоТ ралlл.

У I Io-пo>rcetttti ,га Pel-;taltett,гi I'РОпла,,1gl,ц9i ра/lи ;ilо/tз.ГIiоt]о NIo7i\ I L
визtlаtlатися особливос,гi оргаlriзаrtiТ робоr,и I-poшla,llcl,KoT pa.Ill], з()IillсNlа
оргаIliзаrtiйrri форми ii робо,ги, y.Iacтi .tJtегtilз I'роп,rа:tськоi'ра,ltи ,газаJI_VtIсttttх осiб ,-,

виконан}ti завдаrtь ГромадtськоТ ради, оргаtriзаttiТ ji засi:rанI) .гоIl(о.

По"поltегtltя оприJlIоlllIIоС'I"I)ся IIа o(liltiйlloMy rзеб-сай,гi /(lrilrptll;ct,tttli
районtlоТ рали /(HiпpoIIel,poBct,KoT об",lасr,i iIро,гяl,о\4 3 робо,rих jIllilз з jtа,гlt ittlt tr

за,гверл}ксн IIя.

). Повllова)l(еIIIIя I-'ромалськоТ pa,rtr.r

2.1. Громаltська рала Bi;tltotзiJ(llo /1о IlOKJlaIlctlиx tta llеi'завдаIII):
- гоl,ус ,га подас /[HilrpoBcbKiй райоrrrriй радi /(rriгlроIIетровськоТ об.ltас,ti

пропозиL(iТ ло орiсIIтовrIого IIлаIrу провеltеllIlя ко}Iсу;tь,гаltiй iз r,porrra:lcbKic,lI{). lt
,гакоЖ ttlo/]o проI]е/lеtIIlя коIIсуJlы,аItiй, tle ltсрсitба.tеttlлх.гаки\,1 llJ]aI]oNl lза pitltcttltltiit
Грома:tськоТ рали;

- го],уе,га по/lас l[нiгrровськiй райоllrriй pa.lti /hlillрt,lllетровськоj'об.ltас,r,i
IIропозиLtil' lrto.,to оргаrtiзаltiТ ьлiжrrароJlI{их зусl.рiчей з l.poN,Iailcl,Kict.to;

- гоl,ус ,га по/(ас l{HilrpoBcr,rciй райоrltriй palti /hrilrpolIc,гpoBcblicll' об:rltс,ti
прогrозиЦiТ щодо оргаНiзацiТ KoIIcyJlb,r,altiй з l,poMa,I{cl)Iiic1,I(). )/ 

,гоN,Iу .tllc"lti c,I,oc()I]Il()
ЗzuIУчеtIIlя прсдlставttикitз заtliкав_,lеttих с,горilt;

- готуС та подаС !{нiпровськiй райоrлrriй pa;ti /[lliгlpolleтpoBcbKoT об.lIасti
обов'язковi /UIЯ розглядУ llроllозиttii'' висI,IовкИ. attaJIi,гlt.ttti Mar cpia,,tlt Ilt()]l()
вирiшtеttrlя I1итаIIЬ у вiлllоlli2lrriй ccPcpi, гli,l1I.с-l,гоI]к1,1 IIросIt,гiв ttopMa.I.и}]tIo-IlpllI]()Btl\
aKT,iB, удоскоt{аJIеIIIlя роботи /(rliпровськоТ райоrrгrоi'Раitlr /Jllillpolrc,г1-1rlllct,tttli'
облас,гi;

- проводи,гь громалський монir,ориttг, 1]а врахуваIiIlяN{ /{rlirlporзc})Ii()lO
районllоtо pa/lolo /]нiпроlrстровськоj' tlб"ltirс,гi проlltlз1.1ttiй ,I,a зaVI]ailtcIIl,
t,рома/]сьt<ос,гi, забезпсчеIIня IleIo IIрозорос.гi r.a rзi,rtкри.госr.i cBocr' ,цiя.ltt,ttос,l.i. lt

[l родовження Положення

i захоltiв,га рсI,у,llяl t,tlprIoi'
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також дотримання Hero нормативно-правових aKTiB, спрямовагIих на запобiгаIIt{я,
п ротидi ю коруп uiТ, при н ltигli в державIrоТ регул яторгr оТ гtо.lt iти к и ;- iнформуе громадськiсть про свою дiяльнiст.ь, прийнятi рiшенrrя .га j.x

виконання на офiuiйriому веб-сай,гi /{гriпровськоi районrrот рали
ДIнiпропетровськОТ обласr,i та буль-яким itttшим сгtособом;

- збирас, узаI,zuIьнIос l.а Ilo/lac /\lriгrровськiй райоrrlliii
l{rrirrporleтpoBcbKoT об.lrас,гi irrформаrtilо llpo Ilроl]озиItil' .t-lleltiB I'pobla:lcblttlt'
Ltlo/Io вирirшеttлtя п итаII ь, Illo Malol.b Ba)IiJ] и вС сусгt i-rr IltIe ЗI lОЧС I l II Я,

- орl,агIiзОвуе пуб"lliчrli захо.ци /1ля обговореtIIIrI аli.гуаJl1,Ilих Ilti,I.atIlb p()]I]l.J.I.liv

l[Hi гlровського райоrrу;
- го,гус та огIриJIrо/ltIIое rrtорiчrrий звi,г rtpo cBoIo,1liя.ltl,tricтb;
- взаемо/liс з itlrrlими грома/,lськими раJ(ами.

2.2. I'poMa/lcbкa ра/]а мас право:
- yTI]opIoBaTI,i lIос'гiйlli ,га TиMtIacol]i робочi орI"аIlи (праlз.lri}IIir]. ссltрс,гt,tlliltr..

комi,гсr,и, KtlMicij', ексIIер,гIIi тa робо,ti l.pvlrt,t r.ollto);
- З8JIУrlП1'1u /to РОбО'ГИ ll1эаttiвниltitl BL.iKoIlaBtIoI,o аIIара,гу f{ttilrpoBcr,Ktli'

районllоТ раlIи flrriпporrel,poI]cI)KoT об-llас,гi, l]рсJlсl,аljtlикitз Iзil.чlt,]ltяtlttх"
пlirкttародtll{х ексгlертtIих ittаукових орI,аltiзаltiй, гli,,1lIрисмств, чс,гtlIIоI].1.11
органiзачiй незалехсrtо Bi.lt форми в;lасttос,гi (за зl.оltоrо i'x керiвltиl<itз), а l,[-1KO),I;

окре]\,Iих фахiвrцiв та ексгIерr.iв (за зI-оJIоIо);
- оргаttiзовува],Ll i tllэоtзо;.tиr,t-t ccMillaplt, ttotlc|lcpcttttii', коllI,рсси, KpyI,jIi c,t,cl:ttt:
- обговорIовати проекти регуJIя,горttих ак,гiв r,a iltttti захо.,tи;
- подават,и до /(нiпровськоТ paйottl,roi' ра/lи /[lrilrporrcтpoBcbKoj' tlб:rас,ri

проIlозицiТcTocoBrto rIeoбxi/tllocтi lliлl,о,говti1.1 Ill]ocKl,iB рсt,у.lrяr,l,орtIих акr,itз. il l'llli()7li
Тх перегляду;

- у I]иIIа/tках, передбаLIе}Il]х закоIIо;llаI]с,гI]о]\,1, бра,гtt УЧаС1.I) ),рtlзрсtбrti
ttpoeKTi в регуJIя,],орt-tих ак,гi в;

- по/(аватИ заува}ксIlIlЯ ,га ltpotloзllltii' IltoJto ()IIp}JJlloJtI{cIItlx tr1locK t,itз

регуJlя,горttих aKтiB, браr,и учас.гI) у lзi:tкри1,1lх обt.сltзореIlIIях lIи.гаIIь, II()I].rI][lttttx iз
рогуJI яторtlою лiял blt icтlo;

- буl,и зzuIуtlе}lоIо l]rrirlpoBcbKoIo paйoltrtolo paJloto f{rrirIporrc,гpcltзc1,1ttli'
облас'гi llo IIi/lГоl'оI]кИ аttа-цiзiв peI,yJIя1,opIloI,o I]IIJIиl]у, сксIIер,г}Iих влtсltоtзttiв ll[().ll()

реI,уJIя,горIIого вllJlивУ,га I]икоI{аIiIlя захо,,tiв i.з tзi/iс"t.сiltеttltя резYJIьl.а1,1Iвtlrlс,t.i
регуJIяторлlих aKтiB;

- самосr,iйttо го1,уt]а,ги аtIzuliз реl-у.lIяr,орIIоl,о BIlJlIlBy lt1-1оек,гitз pcl,VJIя,l.()pIlIl\
aKl,iB, розроб,псних l{rlirtpoBcLKoю райоrll,tоtо Paltoro /[rrillporrel.poI]cbKol' об;lас,ri.
Bi:tc],e>lcyr]aTи резУJIьта,гивIliсr,l, реt,УJlя,горt,Iих акl,itз, IIоjlава,I,и за IIacjIi:tKaпltr Irit,l'
/liя.llьttост,i зауважсIlIIя 1,а llроtlозиttiт /{rriпроrзсl,rсii.i paйolrrriii 1la.,ti
l{lriгIроlrе,гровськоТ об-lrас,гi або оргаttам, якi Bii tlloBi,,llto jl() JaKottv lla tIijtc.tlttli
аrtшiзу звi,гiв про вiдст,сжеIIIIЯ рсзуJIы.а.гl.ttзttос.гi реI.уJIя,горttих ак.гiI] IIpljйп,titttl.t.t,

рiIпеttrlя гlро ttеобхiдlriсr,ь Тх псреl-.rrяltу,
- одерх{ува,ги Bi,,l l{lrirrpoBcbKoi' paйotIlroi' pa:t1.1 l(rrirrpollcl,poBcbKol' об.llас,r i l

BiдttoBiltl, Ila зверIIеIILlrl IIo/laIly у вс,гаIIовJIеIIому закоIIом IIорялlt1, irltbopпrartirtl

loo -, ,

lоЧ-з|r

palti
pallLI
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щодо регуля,горноl дlяльностl;
- отримувати в ycTaHoBJreHoMy порялку вiл l[rliпровськоТ районноТ ра:tи

!нiпропетровськоi областi проекти норматиIзIIо-праI]ових aKTiB з питаIlь, tцо

потребують проведення консультачiй з громадськiстю, iншу iнформаuilо,
необхiдну для забезпечення дiя.ltьностi ГромалськоТ рали;

- у разi якщо Щнiпровська районна рада Щrriпропе,гровськоТ областi IJe

прийня.па рiшення, яке Громадська рада вважас потрiбним, звертаеться до гоJ]ови

районноТ ради з пропозицiсtо про повтор}lе включення у порядок llегtttий
зазначеного проекту рiшення на найблих<чiй ceciT,

2.3. Строк повtIоважень ГромалськоТ рали лорiвнюс строку повIlоl]аtl(еliь
складу ГромалськоТ рали - 2 роки.

2.4. Громадська рада с неприбутковоIо ycTarloBolo, мас бланк для JIистуI]анIJя

зi своТм найменуванням украТнською та англiйськоIо мовами,

3. Формування ГромалськоТ рали

3.1. Членами громадськоi ради можуть бути громадяни УкраiЪи вiд 18 poKiB,

що проживають та заресстрованi в буль-якiй територiалыriй громалi у склаlti

!нiпровського району !нiпропетровськоТ областi, а також члени громз:цських

об'еднань,..релiгiйних, благодiйних органiзашiй, творчих спiлок, професiйrrих

спiлок та ix об'еднань, асоцiацiй, органiзашiй роботодавцiв та Тх об'сднаI]I), засобiв

масовоТ iнформаuiТ, якi зареестрованi в установленому порядку i проваляr,ь

дiяльн icTb на територ iT Щн iпровського райоrrу.

3.2. Пiдставою для члеIIства в Громалськiй ралi е заява кандидата.

3.3. Для формування складу ГромалськоТ ради l]нiпровська райоtlна рада

ЩнiпропетровськоТ областi оголошу€ збiр заяв, який тривае 30 календарI{их дrriв.

в оголошеннi зазначаються вiдомостi про: перелiк документiв, якi Heoбxilttto

подати кандидатам разом iз заявою, строк подання документiв, вiломост,i про

фракuiТ,,ЩнiпровськоТ районноТ рали.

3,4. Заяви кандидатiв приймаються /]нiпровськоIо районгtоtо ралою та

представниками фракчiй !нiпровськот районнот ради.

3.5. При поданнi заяви ло ,,ЩнiпровськоТ районноТ ради, кандидат зазнаLIае

вiдомостi про фракцitо, яка буле розглядати та погоджувати дану заяву.
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3.6. Кожна фракчiя, зазначена в заявi, мае

погоджува,ги заяви громадян, та передавати

ЩнiпровськоТ районноТ ради.

Продовження Положення

право ltриГлмаr,и, розI,Jlяjlа,I,и l,а

тaKi заяви IIа peccтpaltilo jto

3.7. Кожна фракшiя може подати кандидатури не бiльше однiсТ ОСОбИ

представника вiд кожноТ територiальноТ громади ДнiпровськогО райОНУ.

3.8. Наявнiсть осiб однiеТ cTaTi у складi ГромалськоТ рали мае скла/lати не

менше 50% вiд загального складу ГромалськоТ рали.

3.9. Кожна фракrriя мае гарантоване право на пропорuiйне представництво

поданих нею кандидатур у склалi ГромалськоТ ради.

3.10. Порядок розгляду та погодження заяв громадян, подання Тх Ita

реестраuiю до Щнiпровськот районнот ради визначасться фракuiями самосr,iйttо, з

урахуванням вимог пунктiв 3.7 ., З.8. цього Положенtlя.

3.1l. Заяви громадян поданi фракuiями ресструються !нiпровськоtо райоtlноtо

радоIо.

3.|2. На ocHoBi заресстрованих заяв громадян склада€ться список ч.пеtliв

ГромалськоТ рали.

3.13. Пiсля спливу 30-ти денного TepMiHy подання заяв, !нiпровська районна

рада оголошу€ склад ГромалськоТ рали на ocHoBi заресстрованих заяв грома/{я1I.

3.14. Пiсля офiuiйного оголошення складу Громалськоi ради, члеtlи

громадськоТ рали проводять перше засiдання на якому обирають голову, його

заступника та секретаря ГромалськоТ рали.

3.15. На пiдставi протоколу першого засiдання l[нiпровоька раЙоННа РаДа

затвердЖус склаД ГромалсЬкоТ радИ у строк, що не перевищус 60 каленларних лнiв

з дати першого засiдання Громадськот ради. ffнiпровська районна рада

оприлIоднюе склад Громалськот ради на своему ocpirriйHoMy веб-сайr,i гrроr,ягом 3

робочих днiв з дати затверд>кення.

3.16. ПорядоК прийомУ та peecl,pattiT заяВ /\rrirlpoBcbKoIo районtlоlо pajloI():

- Рада приймас та ресструс заяви каIl/lи/lаl,ilз в ого-ltошtеrtий строк зборузаяв;

- Заяви поданi вiд каttдидаr,iв I1ередаю,гься керiвIIикам фракrtiй, За.]IIаtIСllИХ Y

заявах,
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- Погоджеrri фракшiями заяви кандидатlв

ГромадськоТ рали;

Продовження Положення

гtiл-ltягаlоть ресстрашiт у сIlиску,лJtеttitз

_ що заяви кандидатiв, фракшiТ подаIоть сугrровiлrtиЙ .пИСr' ПОГО/IЖеllIIЯ llt()lrtO

кожноТ заяви;

-Заяви в яких не зазначена фракчiя, llto мае iJ розгляFIу,ги,,га }lc гtoг,tliiiltetti

сРракшiями не пiдлягають реестрашiТ у списку члеltiв ГромалськоТ рали,

- Заяви Bi/t кожtlоТ QlракшiТ приймаtоться:] ypaxyBa}lIlrIM вимог,ttунr<,гiв 3,7., ].ti.

Llього Полохсення.

3.18. Пiдставами дtля вiдмови у peсcTpartiT с:

- гtевiдпОвiднiсть докумеLI,гiв (вiломост,ей) rrpo особу, зазl{ачсIIих у заявi;

- ttевiдttовiднiсть заяв вимогам пуIIк,гiв 3.1,, 3.7., З.8. цьоr,о l lолоiкеttltя,

з.18. f[ocTpoKoBe припиненнЯ лiя-rlьllос,гi сl(ладУ ГромалськоТ раltи

здiйснrосться у разi:
- коли засiданltя (збори) ['potr,lailcbrcoT Рс1;ltи tlе IIроводиJlися Ilро],яl,о\1

6 мiсяцiв;
- невиконання Громадською рад(оIо бсз об'скr,ивttих приLIиII бi"гtьlllос,t,i

заходiв, перелбачених рiчrlим IIланом робоr,и Громадсr,коТ ради;
- вiдсу.rгrостi заr,верлженоI,о рiчrrоl,о IlJIaIIy робоr,и I'ромалськоТ ра;tи IIil

наступrIий piK;
- вiдсутrrОстi звiтУ ГромадсЬкоТ ра.rtи lIlолО виIiоtlаIILIя рlчLtоI,о IIJIarty po0o,I l,i

за минулий piK;
- прийняТr.я вiдпоВiдногО pitltetlttя tta засiдаtrrli I'ромадськоТ раJ(и.

Рiшеttня гIро tlриIIиIlеtlIIя ltiя.ltьtlос'гi ск.llалУ l-роплалськоТ ра:tи оформ.lrяс.l'IэС1I

вiдпоlзiltн"* un.'b, liнiгrровськоТ районноТ рали f{нilrрогrетровськоТ обласr,i.

у разi припиненIIя iliяльностi cK.rla.lty ['poMa;tcbKoT РаЛИ З Гti,tС'tаtЗ.

перелбач.,,"* ,_t"ьl nyr-,nToM, f{нiгIровська райоrtна рала l\rriпропетровськоТ об,,Iас,r,i

oI.oJIoLI]ye про,I.ягоМ 15 калеrr,царIiиХ дltiв BiдttloBij(llo Jlo I]иtvlог I-Io.1toiKcllrrя з,збi1l

заяв з Me].olo формуванFIя t{ового cкJlally I-ромалськоТ ра:lи.

4. Ilовноваження чltеttiв Грома:tськоТ рали 
,га поря/lок IlРИIIИIIС}lIIЯ LI.IlcIlcl'Ba Y

I-рома.rtськiй ралi

4.1. Члеrtс.гво в Громалськiй ралi l]РИIIИIlЯСl'l)Ся за подаtIIlrlNt ttpaB,,tittttlt

ГромадсЬкоТ радИ на пiдсr,авi рiutегIrlя I-poMa.ltcbKoT ра,rtи у разi:
- подаtlня чJlеIIом ГромалськоТ ра:tи Bi:ttloIзi;ttloT заяви;

- сис.гемаr.ичttот вiлсуr,rrосr,i LIJIe}{a ['poпla,rtcbKoT ради на jT засijiаttttях i

засiланttях робо.tих оргаrriв ['poMa.rrcbKoT рttliи без llоваl(}lих причиtt (бi,rIl,trtc rli;tt



4d*'*] fi-ъl , П родовження Полох<ення

2 рази гriдряд або бi;rьrше rliяс 3 рази гIро,гяI,оN.I б мiсяrtiв LIлсIIс,гВа у Г'poMa.rtct,rtiii
радi);

- немо}кJIивост,i LIJIetIa I-ромалськоТ ра,ltи бра,r,и y.Iзcl,L у робогi I-por,,ta,ttCt.ttt;l'

радИ за cTa[IoM здоров'яt, визIlаIitIrI йоt,о cyl(oN,l tlе,l{iс:зl(а,t,ttипt або oбrtciItctttl
Дiсз/Iаr,глим,

- обрання LIлена Громалсl,tсоТ ради llapo/ll{I.{M llепу,гаl,ошл Украi'rrи, .|lеIIу.гаl.()N,I
BepxoBrroT Ради ABToI,toMrroT Ресгrуб.пiltи Крим, MiclteBirx pa;t або IIризlIаtIсIIlIrI I]a
посадУ в органi державIIОТ вла/lи, оргаIli вLlаiIИ ABT,ottoMrroT Pccrlyб.lliKrr I{plrпr.
оргагr i м iс1_1еtзоt,о самовряllуваtI ня ;

- ltабРаrtlJЯ ЗаКОIIFlОТ СИ-llи ОбвиllувzulьIiи]\{ вироком lj{o/I[o чJIеlIа I'poMa,ttcl,tttll,
рали;

- смер,гi чJIеI{а I-ромадсl,коi' ра/lи.

4,2. ЧЛСttС'ГВО В ['РОМа:lСl,Кiй pa,li l]риIILllIrIсl,|)ся :]а I1о,|ta1FIllям Il1r1111.,1i1,,,,,
I-poп,razlcbKoT ра:tИ tta пiдсr,авi рiшlеtlllя [-poMa:tcbKoT ра;tи або рilttеltttя /{ttirt1loBc1,1ttli.
районrrот ради f{rliгrроrlстровськоj'обласr,i, IIри якому cTBopelro Г'рома.ltсI)Iiу pajI.y )'
разi:

- tlадхо/I)кеrIIIя скаргИ вiд суб'скt.iв tIрива.I.Ilоt-о або ltl,б.lliчrrсlI.о IIpaI]a lIt()jl()
I]одаIII,1я чJIеtlом Грома:,tськоТ ра:tи завiдомо бсзtli,,tс.гавtIl.Jх сliарt..l,а/або irrrrrlrx .,tili
з N4eToIo LIи}lеIlIIя тисI{у I{a .гаких суб'ск.гiв;

- tlее.ги.tltоТ поlзеjliltкl.t чjIеIlа I'роплаltсt,кili.раjtи.гаlабо с1.1с.гс\lа.I,1.1LIIItlх
порушень llо,ltояtеttIiя ],а Регламелlту I-рома/tськоi,рали (бiл1,1lIе tti}tc 2 разrt lli.,lllя.,t
або бiльr,rlе ttirK 3 разИ IIроl,яI,ом б мiсяltiв LI-IIсIIс,гва v I'poMattcbr<iii pa,,ri).

IIропозиltitо шlоltо пригIине[IIIя LIJI9Ilcl,t]a у I'рома,ltськiй радi вrttlсиl.L ].OjI()IJli
I'poMaltcbKoT ради lla розг,JIял I-poMaltcl,ttoT раllи за рitllеttttяпл ll1эitB,tirtltlt
['ромалськоТ ради.

У вигIадку викJIIоLiсIlIIя ,-t.lteltiB I-роплалсьttоТ раJIи lзiltltoBiittro jt() IL 1.]
IIолоrltеlrня воIlи ВтР3Ч?Ю1'Il плоitt;tивiсr,ь IIодаваl,Liся Ila ttас,гуIItli tta,,icttIlil'
I'рома,'tських рад.

у разi IlрипинеIlIIя .IJIeIjc,I,l]a IIрс/lс,гав}Iики ,гсрит,орiа.lt1,1tоl' 
1.1lON1a,,1ll.

tlРеЛСl'аВIlИI11'I]о якоТ у особi чJIеIlа I-ропла,цсt,ltоi'ра,,lи було гIриIIиIIеIlс, IJo.,laIo,I,1, .ll()
I)айоttltот ра/]и заяву каIl/tида,гirз. ГIо.цаr-ri в r.aKoп,ly поря/lку заяви Розll]я,]tаI()l.ьсrlllравлiнням Г'ромадськоr' рали' яке Ita ltiltcтarзi заягr llIJIrIXoi\1 Bijttclltt,t.ot rl
гоJIосуI]аIIIIя обирас чJtеIiа l-poMa;tcbKoj' рi1.,l1и. IIiс,,lя обраllltя llог]оI.о tl]Icl]i]
['ромадськоТ рали гоJ]ова [-ромаltськоТра:tи у 5 дсlrttий,гермilt tlo,11ac,]BepIIctlIIrl .l()
llНiПРОВСЬКОТ РаЙОГrНОТ Рали З N,lе,гою заl,I]ерltх(еtlIlrI LIJ]elIcl.Ba BiltltoBiltttcr1,ocoбlt u'
ск.ltа.цi l-poMa;tcbKoT рали.

4.3. LI;reH I'ромадськоТ ра,rtи ]\,lilс IlpaBo:
- досTупу в ус,гаIIовJIсIlоN,lу поря/tку .ilо rlpиbtilIlCIIt, в яких poз\Iitltctilt

/{l r i гl ровська райоl IIla раJlа rЩr,r i lr poll е,гровс I)I(oT об.rrаст.i ;

- зttайомt{l,ися з llокумсIl],а]\,Iи l,а проек,гаN{и ,Ilокумсltтitз, якi прlлйlrя,гi .r-аiабо
бу;tуть rtрийнятими l-poMa/]сl)I(Olo P&jloto, IlраI},I1irtttяпл I'poMa:rcbKoT ра,,tи r,a itrtIl}l\,lt{
робочишли орI,анами ГромалськоТ ра,ltи;
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пpaB.lIiltltrr I'poMaltcbKoT ра/lи
ГромаltськоТ

,га itttttllx
l] a.I t t,i ;

робочих оргаIllв
- Пре/tстаI]J]яти iн.гереси свосТ l"poMa/Il.i.
I(рiм,гого, IIJIetl [-ромалсьtсоТ ради N{aC irrtrli lIpaBa,

Рег.памеttтом I 
-ромалс 

ькоТ ради.
якi перелбачеtri

5 . Ст,рукТура .га оргаt t iзаt 1 i я lt i я.ll bl-t Ос.гi [ 
-ро 

п,r а/(с L коТ pa/lll

5. 1, СтрУктура l-poMa;tcl,Koi' ра;,tи скJIаllас',I:СЯ Зi
- гоJIови ГромаltськоТ ради;
- заступника голоIзи I-ромадськоТ ради;
- секреl.аря ГромадськоТ раl(и;
- правлiгtlrя Громадськоi ради;
- ПОСТiЙrlИХ РОбОЧИХ ОРГаtlitЗ I-ромалськоТ рали у кiлькос.гi, яка вij(ltоlзi:tас,

кiлькос,гi ,IлеrtiВ llpat1-1titlHя I-poMaltcbKoT ради, якi o.to.1tloloTb tti пос.гiйгli орга}Iи;- тимчасовиХ робочих органiв, сl.воI]ених Bi;tпoBi.,trro до Рег;lапtсtl1.1,
['ромалськоj' ради.

I'ромалськУ радУ очоJlIоС голова, якиЙ обирасr.ься з tIисjIа .I"lIcItiti
I-ромалсЬкоТ ради на iТ першrому засiлаttнi lttляхом реiiт.иt{гоl]ого гоJIосувitIIIIrL

одна й r,a Ж сама особа Ile може оLIоJIюI]а,I'И oitlloчacHo бi:tь,i,a ,,, Oiltl),l'PoMaZlcbKY РаДУ Ilри iшttlих /{ержаl]IIих opl.aHax .га opI.atlax ь,tiсIlсtзtlt,сl
самоврядуваI II{я.

5.2. Го"lrова ГромадIськоr' ра/tи:

- оргаttiзоtзус лiяt-ltьttiсть l-poMaltcbKoT рали;- орI,аriiзовус lli/I1-or.oIзlty i tlpoBe/lcttttlt ]-i,засi.ltаtlь.
прове/lенIlя;

- пiдIrисус пого/utеrti з правлilrttям
Грома.цськоТ ра.ци;

I,oJIoByc rli;t ч[lс l'х

ГромалськоТ рали документи вiдt iMetri

- пiдtписУе докуN{еtt,ги вiД iMerri Г'рома.лськоi' ра;tи за рiшIеtttlяпt робс)tI()I()органу, с],ворсI{ого l-poMallcbкolo P&,,ltolo Llи IIравJIiltttяп,l ['роьlалськоi.ра,,1и;
- Прслс,IаI]ляС Громадську ра.цу у llijlttoclrttax з l-poMallя}ltlivltl, olltaIla\ll1

виконавчоТ в"цади та /lнiпровськоIо paйottlloto Pa:toto /(rrilrpoпeTpoвcbкol. oб.rlacli.
irtсти,гутами громадя}IськоI,о суспirtьсl,ва, засобами Macorзoj' ilrtPo1llrartii',
установами та оргаI]iзаrцiями Bcix форм в-ltасltос,гi ,гоtIlо з деJIсr,оВаI{их Il}{'I.illlIl
Громалськоlо ралоlо або ii робочих оргаltiв.

- у разi тимчасоВоТ lзi;цсу,гttос,l,i I-оJlовИ [-pobta;ltcl,Koi' раjtи, iitlltl tlбtltз'lt,зtttt
викоFIуе зас,гупr{ик.

5,3, Ilовноваже[ItIя гоJIови l-poMa,,1cbKoi' ра.ли плt-lil<у,гь буr.и rlриltl,tttсtli .зll

рit,tlсttl,tям [-poMa;tcl,Kot' раjlи tta гt iltс,гавi :

- особистоТ заяви;
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- вини.кI{еIIIlЯ iнl_tIих гtiлсr,ав' tIов'rIза}Iих iз I{емо}I<JIИвiс,гtо BLlKOIIYBa.I I]I,оJIовоIо своТ обов'язки;
- прI,1пиIlеIIня його ,tле}{с,гва у I'ропrа;tськiй ралi у I]игIаllках, визtIаIIсIIt.lхпl1,4,1,4,2 []оло>ttеtlI1,I, якll{О за I1рLIпИIIсIiI{Я проI,оJIоСуваJIО Ile п4сIIIIIс ]i4 rзi..tзагzuIьI{ого cKJla/t)/ Г'ромадськоТ рали ;

- переобРаIIнЯ головИ I-poпla.ttcbKoi. ра,,tи.
У разi гlриtIиIIеIIIIЯ ПоВtlоВа)I(еIII) I-оJ]овИ I'poпra.ltcbKoT ра:tи /lo обраttttяt

I{оI]огО гоJlоI]И йогО обов'я:]кИ викоIlуС LIJIctl ltраlз;liltнll l-poпla,itcbKoi'|)it.l111,
в и зна чеIlи й pi rrreH }Ir{N,{ гI paB;t i rl t l lt I 

-ро 
ivt a/lc t, ltoi. pa;t и.

5,4. I-роп,rадська pa/ta :] LIисJIrl
yTBoploc прав;lilttlя Грома,ltсьltоi' pa;1ll,
,га 5 .tлеtlitз гlравлirlttя.

с Boj'x .1.1tell iB рсir-r.иrr t.оt]и м I.oJl Oc,\,I]ilIIIIrI\l
яке ск"rlа;'tасl,ься з I,о,rlоI]и, засl-YIIIIикil 0.0-,l()lJIl

Прав_lriнrrя приЙмас рiшlеIIIlя IIIollo ItoTo.1Itol' /(iя.1tьrtосr.i ['poшla:lcl)I(Oi. pi1.Itli
шtiж зztгальними зборашrи кiлькiстrо 5 члегtilз ttpalз_rlilttlя I'poMa,,1g5Koi pa;lrl. PitttcttltttI[равлirrня приймаюl,ься вiдtкриr,им гоJIосуваFIням I]рос,гоIо бiльrпiсr.tо l.о.ltсlсitз
його,t,ltеНiв, У разi рiвrrогО розподi.llУ,,оr,оaiо вирiltlzutl,tIИм е голос гоJIоIlи. а у 1la,liйого Bi:tcyr.tlocTi - застуIIIII4ка,

Члени правлitlгlя коор/lинуIо1,I) робо.li орI-аllи I'poMa:tcbKol' ра/lи. яt,.i бr.,tttcTBoPetli ВiЛrtОВiЛtrО ДО tlаГlРЯМкiв rТ,,tiя;rьrrос,гi. Особ.,rиlзос,гi Ilpal]oI]oI.o cl.tt,I,\,c'-lil
поря/(ку формування i ltoBHoBa}KcIIb lIравJlirlrrя [-ромо/lСl,Коl'ради Bcl.a}loBJII()I()1.Lc,l
в Репrаментi Г'ромадськоТ ради.

5.5. За заявоlО yIloBIroBa}KelII-1x осiб I-1]o]\Ia1,1cbI<oT ра,цtл I.oJIoBa /(ttill1_1tlBct,r;tli.paйortttoT рали l(rliгrропе,гровськоi'об.lrас,гi мо)ке lIок,,1асl,и з/liiiсtlсttttя r|l',ttrtrtiii
сскре,гарЯ I-ромадсr,коТ ралИ lIa пре/lсl,авIlt,iка /.{rrirr;lolзc1,1toi'par.iottгror'pa.,tи.

5.6, Засizlа}lня Г'ромалськоТ рали с правоможIlим, ,llilllo t{a HLoMy ltpиcr,,,l,tti tic
N,IeHIue як 1lЗ iТ,Iлеttiв вiд загzulьIIо.о складу, Li,1tеttи прав.ltilлttя I'роьtа;tськtli'ра:tи r.
разi LIаявIlос,гi тexHi.llroT молсливосr.i lиnroy,rl, гtрийь,tаr.и;llис,г8I,1IliйlIу \,tIac-I,1) \,,засiдаllгri Грома,uськоr' ра,,tи.

Irrформаrtiя ltpo дисr,аrtцiйIIу уlIас,гь у засiдаlrlli l-ромалськоj'раllи r|liксl,с.1,1,ся
у протоколi засiдання [-ромадськоТ Ради,

5. 7. Зас iлаrl н я I-ромалськоТ рали l]po l]оllя.гьс lt в i,lt ttрt t.го.
У засiданltяХ ГромалсЬкоi' раltИ ]\{о}кС бра,гИ }tlilCl,b з праI]оМ jlOllil.]lLl()l,()

гoJlocY гоJ]ова l{rriгrpoBcbKoi'paйoltlroT ра.l1И /{lrirlporre,rpno.nobl'clбrlact.i, l.itll.rl
зас],упIlиК або itttлИй уповнОваrкеttий ПреJlсl.авIrик /_{r;iпроЬсr,коТ paйorrlloi.pil_,t}l.

5,8, Рilлегtня I'ромадськоТ раДи гtрийшлаtоr,ьсll вi.rtкриr,им I-oJloc',,t]tllIIIrI' ,l

Просl'оIо бiл1,1r'.iст'tо го,ltосiв члеttiв, якi ,rрису,гtri tIa .зaci:taHrri (), 1.oN,!,\, ,lttc,ti
,ttисr,аrrrtiйrrо). У разi piBrloI.o poзII1,1li-rly t.o,rlociB r.o.,1,lc I-оJIови [-poMa,,tcbttoi. lllUttt ttaзасiданtri с визIlачальIJим.
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_ 5.9. ПОря;lок дiпл6lrос.гi робоLIих opI,aHiB Г.ромадськоТ ради I]}jзtIа,tас:1.1,ся ll'Регламентом,

5.10. У разi вiдсу,r-rrос,гi liЗ cr<.lra,lt)',lлcltiB I'ропла;ltськоТ pa;tr.r бi,.tt,ltIc ttiitt3 рази гriдряд I.{асТУПIlе засiДаttltя I-ромалсr,коi'ра;11.1 с IlpaBoNIoLlIIIlM за Bilicl,r.ltoc.t.il/3 складУ.tлеrtiВ ГромалсЬкоТ ралИ 1.а проI]оJ[иl.Lсri ltc ttiзttilltе _5 Ka.llclt/tapttttx.,1ttitз
З llaTl,l остаIIгlьОl,о засiдаtlllя, яке ;te lliilбy,.,toct,.

У такому разi правлitlгlям Г'ропlалсl,коi"lэали сIlоча,гь:)/ IIо,цае,гься pilltctttIя llpo
викл}оче}tня зi складу l-poMa:rcr,KtlT ра;lи Гtогсl ,lJlсtlilз, Bi;tcy,t,tlix rta Itollellc:tlrix З,засiданrtях або за iншtих гtilIс,гав, ttере,l{бачсFIлtх Ilo.;ttliltctl1,1яtM. lIiс;rя li0,0l() itIIIli
рittlеttrtя порялку денIIого гtриймаlоr.t,ся tlilltttlBi;tllo lto IIо;IоrкенIIя r.а I)et.;l;iblctI,I.\,
I'рсlмалськоТ рали.

5.1l. ГрО]\,Iалська рада I]рОВаl[Иl'I) cROlo ltiя;lbrtic,tb BilltloBi/rlrtl :Io pi,trt{ll il
пJIаI{),. Рiчтrий lIлаН I{oI]ocTBoperroT I'ропtа.цсЬrtоi' ралИ за,гвср/l11(}С..I.IэСя IIll1,1,ril,(,)\l
3 мiсяrtiв з датI{ затверl.жсIIIIя ск.,Iаду I"poMa,,tcl,Koi'paltl.t

5, l2' I,{a засiлаlrrli I'ропrалськоi' раJlи' яке l]роl]одиl,ься :]а )'IIiC'I'It)ПредсгавItllкirз /{rrilrpoBcbrcoT paiiclttrtoT радlt /]lrirrporreTpoI]cbKoT облас,гi в I KBallr.a;ti
ко}кIlогО року, обговортОсl,ьсЯ звii.гtрО I]llKoHaIlIIrt гljIаtIY робо.гИ I.poшlai{ct,l\()l. I)il.]lliза NI}IIIул[rй рiк,га cxBzuIIoCl'llC5l гti,Tr.o1.oB.ltcitttй IleIo IlJlaII IIд IIоl.оLIIrий pirt,

, 
6, Мiжнародtri вiдrtоси}Jt"t тa iliя.ltl,tliс,гь I'рома,цсI)коТ ра/tи

6,1, ГроМалська Ра/(а \/ tзiдtlосltitах з п,tirкгiаро/lLIи]\1и Bi;tttoctltta]иLi licp)( {'i,Crl
пl iжнародним право]чI.

6,2. До складУ [-роrrалськоТ ра,,lи MO}KY.I.I) вхоitиl.tl iнозеп.лнi Ilpc/lcl.ilI]ll},lK1.1 
_\якостi експерr-iв та фахiвuiв.

6,3, [-ропlа;lська Pa;ra самос'гit,-tltсl I]cJle IIсрс]\1оl]1,1IIи :] illI.Ul()i i,lItll,\llt
усl,аItоI]ами за кор/IоliаN4и YKpaTrrir.

6.-l. ОбrлiIl де.цегаIliяьtи з ittlltllx KpaTll l]роI]о/lи1.1,сЯ I{a ilари,гс1.1lI.1х засаjtilх.Кiлt,кiсttийl .га пepco[IzulbHl.tti cKJIa/i /ieJ]cI.11Itii. зат.rзер/tхiус I-oJIoI]a /,{lliIipoBcbl;oi.
райогiноТ РалИ !lriпроllе,гровсьI(с)Т об,,lr:,с,гi зar IIoJttlIIt{rlt!{ I.о.rIОI]и [.poпra,rtct,ttill. pa.,iIi,

6.5. ФiHar{cyBaI.itI.q п,riжttаро2],Ilих I]pol.paпl здiйсIilОС.I.tlСя за paxyllol< Bltcctcill jttl
/{нiпровськсli районllоТ ра;]и, якi tte забороriсt;i члrltIlим .]ако}'олавс1.I]ом.

6,6, 11ровс,цеIlIIЯ ]\{lx(IIapo/lI{t,i)( _lvC,I1li,;eit" Kort(lellcrrriiй. capliTiB вi;tбl l}.t( l l,|.ri
за yLIacI}o I]pe,цcl,irBItllKill /{rriшiloBCt,Kcli'pailCrtrttClj'Pэitt,i,
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6,7, Навчальlti програми /.lJIя Micl{eBot.o са]\,IоврядуваIItIя ]\IOiIf\,.I,1)

сРiпаrlсуватися з бtодясе,гiв рiзIrих piBrrilз.

6.В. I'ромадська ра/{а /1оl(J]алатиме ycix зусиJIl) tцо/(о llо[lуляризаltiТ l,cpltтrllэii'
fiнiпровського райоrrу l,а д(еря(ави Украirrа

7. I\4атерifulьно-теХrliчllе забезrlе.lеlltIя I РОМаl(СI)коi'раllи, iнсРормуваtIIiя IIl)()

дiяllыliс,гь I'poMaltcbKoT ра/{и

7 ,1. f]lriпровська paйotttta pa/Ia /{lriпроrrс,гровськоТ об-rlасr,i ,забсзrIсt{),(,

секре,гарiа,г примiщсtll{ям, засобами зв'lIзку, створ}ос умови ltJ]я рtlбо.t.tt
['poMa;tcbKoT радlи т,а проt]едеIItIя засi/,lаl,tь.

7.2. Рiшеrrttя I-ромадсl,кот ради N,,I|llol,b рскомеr{llаltiйrrий харак].ср i с
обов'язковим /1ля розгJIя/Iу /{нiпровсLкоtо райоrlttоlо pa/lolo /]llirIporic,t,lltlBct,ttoi'
областi.

Рiшеltttя ,l{гriпроlзсьr<оi' райоllllоТ ра:tи /(lrilrpolle,гl)OBcbIioT об;lас,гi, гlpttiittll,tc
за резуJlь,гатамИ розI,JIяllУ гlроttозиlliй I'ромалськоТ Р&llи, tle lliзltittlc lliilt ),
десятилеItний cтpoK пiс.ltя його гrрийtlя1,1,я в обоI]'я:]коr]ом)i гlорядку l(ово/l1.1.гься .ll()
вiдоп,lа членiв ГромалськоТ ради 

,га I,ромаjtсьltос,гi IIlJIяхом його оlrриJltО;]1IIсlllIrI ]ilt
ocbirtiйHoMy веб-сай,гi /[HilrpoBcl,t<oT райоlrrrоi p|1/l1.1 ,l,a в ittrltиii lrрийrtя,гttt.tii clrtlciб.

],3, Ycl'aIloB'li ,ltoKyMcIt"l'И, cKJ]a.It I'ромаllськоt'l)i1,11и, Ilpol,oK()JIl,t зi,tсi.,lаttt,,
прийня,гi рilленrrя та ilrформаlriя llpo хiл j'x i]икоI]аI{Ilя, а.гакоNс ilttlli Bi/toпrocri rrptl
дiяльrriсr,ь Г'рома;цськот Рали tз обоtз'язIiовоNlу IIОРЯ;'lК), розпriIl(\,Iо1,1,сrl i,,,
o(lilliйrroMy веб-сайi,i /]rriгrровськоТ paйoIrlrcrT раltи l{rrirIporle,гpoBcbliot' об,tltс li iз

рубриLti <Грома.лська pa/Ia).


