
ОГОЛОШЕННЯ 

 УВАГА!!!  З 12 серпня 2016 року по 19 серпня 2016 року відбуватиметься 

прийом документів до Громадської Ради при Київському обласному та по м. Києву 

управлінні лісового та мисливського господарства. Збори заплановані на 06.09.2016 

року на 11:00 годину. Прийом документів відбуватиметься за адресою: м. Київ, 

вул.. Святошинська 30, каб. 210 з 9:00 по 17:00 (перерва з 13:00 до 14:00) крім 

вихідних та святкових днів.  

Відповідальні особи:  

Шрамкова Людмила Юріївна (044) 451-20-20; (068) 604-11-23 

Повідомляємо, що для участі в зборах з формування персонального складу 

Громадської Ради до ініціативної групи подається заява у довільній формі, 

підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського 

суспільства. 

 До заяви додаються: 

 - рішення, прийняте 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, посвідчене печаткою (у разі наявності); 

 - 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, засвідчені в установленому порядку; 

 - інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як 

власником 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 

письмових обґрунтованих пропозицій та зауважень з питань формування та 

реалізації державної політики у сфері лісового господарства 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. 

 
З пов. Голова ініціативної групи 

з формування Громадської Ради при 

Київському обласному та по м. Києву 

управлінні лісового та мисливського 

господарства 

Гузенко Р.В. 



 

 


