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Про координаційну раду з питань
сприяння розвитку громадянського суспільства
при обласній державній адміністрації

Відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 2016 року
№ 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», з
метою налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин між
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими
об’єднаннями, насамперед з питань забезпечення прав і свобод людини та
громадянина, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 13,
пунктом 1 статті 25, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Утворити координаційну раду з питань сприяння розвитку
громадянського суспільства при обласній державній адміністрації у складі
згідно з додатком.
2. Затвердити положення про координаційну раду з питань сприяння
розвитку громадянського суспільства при обласній державній адміністрації
(додається).
3. Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики
обласної державної адміністрації:
3.1. До 01 червня 2016 року розробити та подати в установленому
порядку на затвердження план заходів щодо реалізації у 2016 році в
Херсонській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016 —2020 роки.
3.2. Розробити проект регіональної цільової програми сприяння розвитку
громадянського суспільства на 2017 - 2020 роки та підготувати відповідний
пакет документів для подання його на розгляд обласної ради з метою
затвердження програми до 15 грудня 2016 року.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Січову В.І.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Г ордєєв

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
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СКЛАД
координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при
обласній державній адміністрації
Січова
Валентина Іванівна

- перший заступник голови обласної державної
адміністрації, голова координаційної ради

Савенко
Ольга М иколаївна

- директор Департаменту з питань внутрішньої та
інформаційної
політики
обласної
державної
адміністрації, заступник голови координаційної
ради

Гавриш
Павло Олександрович

- заступник директора Департаменту з питань
внутрішньої та інформаційної політики обласної
державної адміністрації, начальник управління
внутрішньополітичної
діяльності,
секретар
координаційної ради
Члени координаційної ради:

Клюцевський
Володимир Іванович

- керівник
адміністрації

апарату

обласної

Бслий
Дементій Васильович

- голова Херсонської обласної організації Комітет}
виборців України (за згодою)

Бімбірайте
Н аталя-Дануте Антано

- керівник громадської організації «Інформаційний
ресурсний центр «Правовий простір» (за згодою)

Возаловська
Наталія Анатоліївна

- голова
Асоціації
територіальних
Херсонської області (за згодою)

Г асанов
Роман Алікрамович

- начальник Головного територіального управління
юстиції у Херсонській області (за згодою)

Глебушкіна
Оксана Сергіївна

- виконавчий директор молодіжної
«Нова генерація» (за згодою)

Долина
Валерій Федорович

- генеральний директор філії НТКУ «Херсонська
регіональна дирекція «Скіфія» (за згодою)

Думинська
Світлана Віталіївна

- начальник
управління
державної адміністрації

Єлігулашвілі
Максим Сергійович

- президент
правління
Херсонської
обласної
молодіжної громадської організації «Молодіжний
центр регіонального розвитку»

культури

державної

громад

організації

обласної

?

Єлісєєва
Марина Ігорівна

П р о д о в ж ен н я д о д атка
- член . правління
громадської
організації
«Інформаційний ресурсний центр «Правовий
простір» (за згодою)

Задніпряна
Віра Степанівна

- голова Херсонської обласної федерації захисників
інтересів споживачів (за згодою)

Литвиненко
Анжела Вікторівна

- заступник голови Херсонського обласного центру
«Успішна жінка» (за згодою)

Макуха
Володимир Володимирович

- голова
Херсонської
міської
громадської
організації «За майбутнє Херсона» (за згодою)

Маслов
Сергій Валерійович

- головний
спеціаліст
відділу
туристичної
діяльності і фінансів управління розвитку туризму і
курортів
Департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності, туризму та курортів обласної державної
адміністрації

Мошнягул
Олександр Дмитрович

- голова
правління
Херсонської
обласної
громадської організації «Причорноморський центр
політичних та соціальних досліджень» (за згодою)

Причина
Геннадій Георгійович

- директор Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації

Семченко
Юрій Олександрович

- начальник управління молоді та спорту обласної
державної адміністрації

Сулейманов
Ібрагім Талятович

- голова
Кримськотатарського
культурноспортивного центру «Куреш» (за згодою)

Татаринова
Людмила Григорівна

- голова
Херсонської
обласної
організації
профспілки
працівників
державних
установ
України (за згодою)

Філєнко
Костянтин Вікторович

- програмний менеджер благодійної організації
«Фонд громади міста Херсон «Захист» (за згодою)

Шумей
Олександр Іванович

- депутат Херсонської обласної ради (за згодою)

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

В.І.Січова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
13-04' ЛО/&
№ ЗУ?

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з питань розвитку
гром адянського суспільства при обласній держ авній адм іністрації

1. Координаційна рада з питань сприяння розвитку громадянського
суспільства (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом
при обласній державній адміністрації, створеним для забезпечення діяльності
щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки (далі - Стратегія), налагодження
ефективної
взаємодії
між
органами
виконавчої
влади,
місцевого
самоврядування та громадськістю, врахування громадської думки під час
формування та реалізації державної політики, впровадження системних заходів,
спрямованих на формування сприятливого середовища для подальшого
становлення в області громадянського суспільства, підвищення ролі його
інститутів у здійсненні державної політики, а також досягнення європейських
стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини та громадянина.
2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією та
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації,
іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Координаційної ради є:
1) розроблення з урахуванням суспільно-політичних процесів, що
відбуваються в Україні, та кращого світового досвіду концептуальних напрямів
і механізмів державного сприяння розвитку громадянського суспільства;
2) підготовка на основі розроблених напрямів та з урахуванням
пропозицій державних органів, інститутів громадянського суспільства проектів
регіональної програми, плану першочергових заходів і щорічних планів щодо
реалізації Стратегії в області;
3) сприяння проведенню наукових конференцій, засідань за «круглим
столом» з питань сприяння розвитку в Україні громадянського суспільства,
забезпечення та захисту прав і свобод людини, вивчення громадської думки з
питань, що належать до компетенції Координаційної ради;
4) сприяння
проведенню
громадського
обговорення
результатів
виконання регіональних програм щодо розвитку громадянського суспільства;
5) сприяти налагодженню ефективної взаємодії Херсонської обласної
державної адміністрації, органів місцевого самоврядування з інститутами
громадянського суспільства.
4. Координаційна рада має право:
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1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,
об’єднань громадян інформацію, матеріали і документи з питань, що належать
до її компетенції;
2) запрошувати на свої засідання та залучати до розгляду питань, що
належать до її відання, представників державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за
погодженням з їх керівниками), а також експертів;
3) утворювати тимчасові експертні та робочі групи для опрацювання
окремих питань діяльності Координаційної ради;
4) ініціювати проведення громадських обговорень проектів законів
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань
розвитку в Україні громадянського суспільства.
5. Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами,
організаціями, науковими установами, об’єднаннями громадян.
6. Координаційна рада утворюється у складі голови Координаційної ради,
секретаря та інших членів. Члени Координаційної ради провадять свою
діяльність на громадських засадах.
Персональний
склад
Координаційної
ради
затверджується
розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
7. Голова Координаційної ради:
1) здійснює загальне керівництво діяльністю Координаційної ради,
визначає порядок її роботи, скликає та організовує підготовку і проведення її
засідань;
2) забезпечує організацію діяльності Координаційної ради, підготовку з
урахуванням пропозицій членів Координаційної ради, органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства
планів її роботи, питань порядку денного засідань Координаційної ради;
3) представляє Координаційну раду у відносинах з центральними і
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.
8. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є
засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.
Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні
більше половини членів її складу.
9. Засідання Координаційної ради є відкритими і гласними.
Відкритість засідань Координаційної ради забезпечується шляхом
створення умов для присутності на них представників засобів масової
інформації, гласність - шляхом розміщення інформації про діяльність
Координаційної ради, підготовлених нею матеріалів на веб-сайті обласної
державної адміністрації.
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Координаційна рада систематично інформує голову Херсонської обласної
державної адміністрації та громадськість про свою діяльність.
10. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів
присутніх на засіданні її членів.
Рішення Координаційної ради оформлюються протоколами, які
підписуються її головою.
Зміни до положення про Координаційну раду вносяться розпорядженням
голови обласної державної адміністрації.
У разі потреби Координаційна рада подає в межах компетенції пропозиції
щодо видання розпоряджень та доручень голови обласної державної
адміністрації з питань сприяння розвитку громадянського суспільства.
11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради
здійснюється Департаментом з питань внутрішньої та інформаційної політики
обласної державної адміністрації.
12. Координаційна рада використовує в роботі бланки зі своїм
найменуванням.

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

В.І.Січова

