
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Координаційною радою 

13 листопада 2013 року,  

Протокол № 1 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Координаційної ради голів громадських рад при райдержадміністраціях       

та міськвиконкомах Закарпатської області 

 

1. Координаційна рада голів громадських рад при райдержадміністраціях та 

міськвиконкомах Закарпатської області (далі — Координаційна рада) є 

консультативно-дорадчим органом Закарпатської обласної державної 

адміністрації, утвореним з метою налагодження взаємодії між Закарпатською 

обласною державною адміністрацією та громадськими радами, утвореними при 

райдержадміністраціях та міськвиконкомах Закарпатської області, що діють 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 

996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945). 

 

2. Головна мета – об’єднання зусиль громадськості в реалізації державної 

політики в Закарпатській області.  

 

3. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, 

облдержадміністрації та цим Положенням. 

 

4. Основними завданнями Координаційної ради є: 

1) координація діяльності громадських рад при райдержадміністраціях та 

міськвиконкомах Закарпатської області; 

2) взаємодія органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 

громадськістю, підвищення рівня забезпечення відкритості та прозорості їх 

діяльності; 

3) сприяння проведенню експертизи проектів актів органів виконавчої влади 

в області;  

5) інформування представників громадських, релігійних, благодійних 

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

організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації (далі — 

інститути громадянського суспільства) про зміст указів Президента України, актів 

Кабінету Міністрів України та обласної державної адміністрації щодо розвитку 

громадянського суспільства та організація їх виконання; 

4) інформування інститутів громадянського суспільства про реформи, які 

здійснюються Кабінетом Міністрів України.  

 

5. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань: 

1) здійснює взаємодію місцевих органів виконавчої влади області та органів 

місцевого самоврядування з громадськістю, здійснює моніторинг забезпечення 



відкритості та прозорості їх діяльності, готує пропозиції щодо удосконалення 

відповідної роботи; 

2) подає обласній державній адміністрації пропозиції щодо: 

 проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з 

питань формування та реалізації державної політики, інших суспільних та 

соціально-економічних питань; 

 удосконалення актів законодавства з питань участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики, забезпечення відкритості та 

прозорості діяльності органів виконавчої влади; 

 проведення з метою забезпечення врахування громадської думки у процесі 

підготовки та організації виконання рішень Кабінету Міністрів України, 

розпоряджень голови Закарпатської обласної державної адміністрації зустрічей 

голови облдержадміністрації, його заступників, керівників структурних 

підрозділів облдержадміністрації з головами громадських рад, утворених при 

райдержадміністраціях та міськвиконкомах Закарпатської області; 

3) збирає, узагальнює та подає облдержадміністрації інформацію про 

пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне 

та соціально-економічне значення; 

4) координує проведення спільних засідань громадських рад при 

райдержадміністраціях та міськвиконкомах Закарпатської області, а також спільні 

засідання з Громадською радою при облдержадміністрації для обговорення 

актуальних питань державної політики; 

5) надає інформаційно-аналітичну, методичну допомогу громадським радам, 

утвореним при райдержадміністраціях та міськвиконкомах Закарпатської області; 

6) ініціює, організовує та проводить громадські слухання, засідання за 

круглим столом, конференції, інші публічні заходи для обговорення актуальних 

питань державної політики. 

 

6. Координаційна рада має право: 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського 

суспільства, підприємств, установ та організацій інформацію, матеріали і 

документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 

2) запрошувати в установленому порядку на свої засідання представників 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів 

громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій, вчених, 

експертів, а також представників засобів масової інформації; 

3) заслуховувати під час своїх засідань інформацію керівників місцевих 

органів виконавчої влади про стан взаємодії органів з громадськістю; 

4) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі представників 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів 

громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій, незалежних 

експертів (за погодженням з їх керівниками); 

5) організовувати і проводити конференції, засідання за круглим столом, 

форуми, наради, зустрічі, семінари тощо з питань, що належать до її компетенції; 

6) входити до інших дорадчих та консультативних органів, утворених за 

участі інститутів громадянського суспільства. 



 

7. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань 

взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, 

інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, 

організаціями, засобами масової інформації, міжнародними організаціями та їх 

представництвами в Україні. 

 

8. Координаційна рада утворюється у складі голів громадських рад, 

утворених при райдержадміністраціях та міськвиконкомах, представників від 

Громадської ради при облдержадміністрації, які беруть участь у її роботі на 

громадських засадах та представників облдержадміністрації, які ведуть питання 

комунікації з громадськістю (за згодою). 

Координацію діяльності Координаційної ради здійснює голова, який 

обирається із числа її членів (за згодою). 

Склад Координаційної ради затверджується на її засіданні. У разі потреби, за 

рішенням Координаційної ради, вносяться зміни щодо її персонального складу.  

 

9. Голова Координаційної ради (далі – голова): 

1) здійснює координацію діяльності Координаційної ради; 

2) підписує рішення Координаційної ради; 

3) представляє Координаційну раду у відносинах з місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами 

громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями, 

засобами масової інформації, міжнародними організаціями та їх 

представництвами в Україні; 

4) інформує облдержадміністрацію про результати роботи Координаційної 

ради. 

 

10. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться за 

потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя. 

Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні 

більш як половина від її складу. 

Допомогу у підготовці матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційної 

ради надає структурний підрозділ облдержадміністрації, відповідальний за 

комунікації з громадськістю. 

На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції та 

рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Підготовку проекту 

рішення Координаційної ради здійснює ініціатор розгляду питання. 

Рішення Координаційної ради приймається шляхом відкритого голосування 

простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос голови. 

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання 

Координаційної ради, який готується відповідальним працівником структурного 

підрозділу облдержадміністрації, відповідального за комунікації з громадськістю. 

Протокол засідання Координаційної ради та її рішення оприлюднюються на веб-

сайті облдержадміністрації і, в разі необхідності, надсилаються органам 

виконавчої влади. 



 

11. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути враховані 

під час підготовки актів органу виконавчої влади відповідно до його 

повноважень. 

 

12. Координаційна рада інформує громадськість про свою діяльність на веб-

сайті облдержадміністрації а також в регіональних засобах масової інформації. 

 

13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради 

здійснює структурний підрозділ облдержадміністрації, відповідальний за 

комунікації з громадськістю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


