
Основні недоліки, порушення та помилки 

виявлені  за результатами проведення громадської експертизи діяльності ЧОДА та рекомендовані заходи 

щодо їх виправлення 

Додаток 2 

Таблиця 2 

№ 

п/п 

Виявлений недолік, порушення, помилки   Нормативно правовий акт, пункт якого порушено 

або не виконано (стислий зміст) 

Можливі заходи щодо виявлення недоліків, 

порушень, помилок. 

1 Відсутність підписів осіб, які приймають на себе 

відповідальність за достовірність інформації наведеної 

в документах: біографічних довідках, інформації про 

результати діяльності, інше. 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 30 листопада 2011 

р. N 1242 Про затвердження Типової інструкції з діловодства 

у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої 

влади. 

Надати можливість уповноваженим представникам 

ІГС виправити виявлені недоліки, порушення, 

помилки. 

2 Відсутність печатки на окремих документах поданих 

ІГС до ініціативної групи, за її наявності на інших 

документах. 

П. 7  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 3 листопада 2010 р. N 996 

Надати можливість уповноваженим представникам 

ІГС виправити виявлені недоліки, порушення, 

помилки. 

3 Відсутність належним чином оформленого 

підтвердження достовірності копій доданих до заяви 

документів про легалізацію або реєстрацію ІГС. 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 30 листопада 2011 

р. N 1242 Про затвердження Типової інструкції з діловодства 

у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої 

влади. 

Надати можливість уповноваженим представникам 

ІГС виправити виявлені недоліки, порушення, 

помилки. 

4 Документи ІГС подані до Ініціативної групи завірені 

печаткою іншої ІГС. 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 30 листопада 2011 

р. N 1242 Про затвердження Типової інструкції з діловодства 

у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої 

влади.  
П. 7  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 3 листопада 2010 р. N 996 

Надати можливість уповноваженим представникам 

ІГС виправити виявлені недоліки, порушення, 

помилки. 

5 Відсутність одного з, визначених як обов’язкові, 

документів в комплекті поданих ІГС в ініціативну 

групу 

П. 7  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 3 листопада 2010 р. N 996 

Надати можливість уповноваженим представникам 

ІГС виправити виявлені недоліки, порушення, 

помилки. 

6 Включення до списку членів Громадської ради при 

ЧОДА представника ІГС, яке не пройшло легалізацію 

або реєстрацію у встановленому Законом порядку. 

П. 7  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 3 листопада 2010 р. N 996 

Інформувати Громадську раду при ЧОДА про 

необхідність прийняття рішення стосовно 

виключення представника не легалізованого ІГС із 

списку членів Громадської ради при ЧОДА. 

7 Затвердження в списку членів Громадської ради при 

ЧОДА представника ІГС, яке не пройшло легалізацію 

або реєстрацію у встановленому Законом порядку. 

Конституція України, стаття 19. Правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути 
примушений робити те, що не передбачено законодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

Скасувати розпорядження ЧОДА № 18 від 

23.01.2015 р. 

Прийняти розпорядження ЧОДА в якому 

затвердити список членів Громадської ради при 
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повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України. 

П. 9  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 3 листопада 2010 р. N 996 

ЧОДА прийнятий засіданням Громадської ради при 

ЧОДА, до якого входять тільки ті особи, що 

делеговані ІГС легалізованими або 

зареєстрованими в Україні. 

 

 

  

 

 
  


