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Телефон
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 р. № 996, обласні
та районні державні адміністрації мають вжити заходів для проведення протягом трьох місяців, з дня
набрання чинності зазначеної постанови, установчих зборів за участю інститутів громадянського
суспільства для утворення громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади та
забезпечити їх функціонування.
Для здійснення громадського моніторингу дотримання місцевими державними
адміністраціями норм зазначеної постанови, керуючись ст.ст. 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Закону
України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VII, Дніпропетровська
обласна громадська організація «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань
регуляторної політики» просить Вас надати вичерпну інформацію щодо роботи Вашої місцевої
державної адміністрації зі створення громадської ради, а саме:
1. чи було Вашою місцевою державною адміністрацією утворено ініціативну групу з
підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства; коли та в якому
засобі масової інформації було оприлюднено інформацію про створення ініціативної групи; скільки
представників інститутів громадянського суспільства входило до складу ініціативної групи з
підготовки установчих зборів; дата, час та місце проведення установчих зборів для формування
громадської ради;
2. інформацію про кількісний склад громадської ради при Вашій місцевій державній
адміністрації, її персональний склад, структуру, перелік комітетів або комісій;
3. копії розпорядження про затвердження складу громадської ради при Вашій місцевій
державній адміністрації; погодженого й затвердженого положення про громадську раду, її регламент
(за наявності);
4. інформацію про адресу веб-сторінки у мережі Інтернет на якій розміщено інформацію про
взаємодію Вашої місцевої державної адміністрації із громадською радою.
Запитувану інформацію прошу надати електронною поштою dcecrp@i.ua або письмово за
адресою: 49102, м. Дніпропетровськ, вул. Зелена, 1/110.
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організації «Дніпропетровський координаційноекспертний центр з питань регуляторної
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