
 

Зауваження  

до проекту Положення про Громадську раду  

при обласній державній адміністрації 

Юридичним відділом в межах повноважень вивчено проект Положення про 

Громадську раду при обласні державній адміністрації (далі – Громадська рада) та 

повідомляється наступне. 

В пп.4 п.2.1 визначено, що Громадська рада проводить відповідно до законодавства 

громадську експертизу діяльності органів виконавчої влади. Разом з тим, процедуру 

проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади визначено 

Порядком сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 

влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року 

№976. Вказаним Порядком чітко визначено суб’єктів, які можуть її проводити. Громадська 

рада до них не відноситься, а тому зазначене повноваження має бути виключене з 

положення. 

Слід визначитись з повноваженнями по створенню робочих органів та їх видів, 

зокрема в пп.1 п.2.2 вказано, що громадська рада має право утворювати постійні та 

тимчасові робочі органи (президію, комітети, комісії робочі та експертні групи). Дещо 

відмінне  повноваження вказане  в п.5.12 та 5.15. 

В пункті 5.1. Положення визначено, що на засіданні Громадської ради  обираються 

її керівні органи, зокрема і секретар ради. При цьому, в пункті 5.9 зазначено, що функції 

секретаря Громадської ради за її рішенням може виконувати працівник структурного 

підрозділу  Чернігівської обласної державної адміністрації. Положення вказаних пунктів є 

взаємовиключними. 

В абзаці 3 пункту 4.7  Положення визначено, що членство у Громадській раді 

припиняється на підставі її рішення у разі відсутності члена  на її засіданні без поважних 

причин два рази. Вказане суперечить абз. 2 п.10 Типового положення про громадську раду 

при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській  міській, районній, 

районній у мм. Києві та Севастополі державній  адміністрації, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 (далі – Типове положення), де визначено, 

що членство припиняється у разі  систематичної відсутності члена громадської ради на її 

засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази). 

Абз. 3 п. 15 Типового положення визначено рішення органу, прийняте за 

результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк 

після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської 

ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в 

інший прийнятний спосіб. Всупереч вказаному в п.5.29 Положення визначено термін 

повідомлення про прийняте рішення - п’ять робочих днів. 

Крім того, звертаємо увагу, що повноваження заступників голови Громадської 

ради, форми роботи робочих органів, порядок їх формування, форма голосування на їх 

засіданнях та інші організаційні моменти слід визначати Регламентом діяльності 

Громадської ради. 

 

 

Заступник начальника юридичного 
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