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Ініціативна група з проведення Установчих зборів при ФДМУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
04 жовтня 2017 року об 11 годині у приміщенні ФДМУ за адресою : м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9 відбудуться Установчі збори для формування
Громадської ради при Фонді державного майна України у порядку визначеному
Типовим положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному
органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній^
Київський та Севастопольській міський, районній, районній у м. Києві та
Севастополі державній адміністрації затвердженою постановою КМУ України від З
листопада 2010 року № 996.
Порядок проведення Установчих зборів:
ч
1. Реєстрація учасників Установчих зборів (проводять члени Ініціативної групи);
2. Вибори робочих органів Установчих зборів: голови, секретаря, мандатнолічильної комісії (відбуваються під головуванням уповноваженої особи
Ініціативної групи простою більшістю голосів присутніх);
3. Встановлення повноважень Установчих зборів мандатно-лічильною комісією,
початок роботи Установчих зборів (під головуванням обраного Голови
Установчих зборів);
4. Затвердження кількісного складу Громадської Ради при ФДМУ (кількісний
склад не більше 35 осіб,затверджується простою більшістю голосів присутніх
повноважних учасників Установчих зборів);
5. Обрання персонального складу Громадського ради при ФДМУ (рейтинговим
голосуванням з використанням паперових бюлетенів).
Заяви для участі в Установчих зборах для формування Громадської ради при ФДМУ
подаються у порядку визначеному ТиІЇовим положення про громадську раду при
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласній, Київський та Севастопольській міський,
районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації затвердженою
постановою КМУ України від 3 листопада 2010 року № 996 - відповідальній особі
ініціативної групи не пізніше ніж 4 вересня 2017 року, включно. Усі документи
від інститутів громадянського суспільства повинні бути надіслані або подані
ініціативній групі в паперовому вигляді з додаванням їх електронних сканованих

копій (у форматі рсії), утворених одним файлом і названим за прізвищем кандидата,
направлених на електронну адресу: еІиа119@икг.пеІ.
Відповідальна особа ініціативної групи — Гармаш Микола Миколайович, тел.
0673785735,0954411981, електронна адреса: е1иа119@дікппеї.
Ініціативна група складається із 9 осіб, відповідно до наказу Фонду державного
майна України 04.08.2017 року № 1268.
•ЧР

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній
формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту
громадянського суспільства.
До заяви додаються:
- рішення, ухвалене у порядку, встановленому установчими документами
інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в
установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до
складу громадської ради;
- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського
суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця
роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та*
витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо
цілей і завдань його діяльності, які мають бути пов’язані з діяльністю ФДМУ,
засвідчені в установленому порядку;
- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як
володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним
представника на обробку його персональних даних;
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства
(відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми,
друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства
відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з
питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та
інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання
заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року,
за період діяльності);
- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту
громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Ініціативна група

