Додаток 4

(БЛАНК інституту громадянського
№

від

20

суспільства)

р.
Ініціативній групі з підготовки установчих
зборів
інститутів
громадянського
суспільства по обранню Громадської ради
при
ЗАЯВА

Повідомляємо,
що
участь
в
установчих
зборах
інститутів
громадянського суспільства візьме уповноважений представник (повне
найменування
організації,
прізвище.
їм'я, по батькові
та посада
представника в організації), який є кандидатом на членство в Громадській
раді при
.
(повне найменування ІГС)
не заперечує проти оприлюднення поданої
інформації у зв'язку з участю в установчих зборах по формуванню
Громадської ради при
.
До заяви додаються:
^ рішення керівника ІГС {або іншого органу відповідно до установчих
документів) про делегування представника для участі в установчих зборах;
копії документів, що підтверджують легалізацію ІГС, зокрема: копії
статуту, свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання, свідоцтва про
державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ або наказу про легалізацію
шляхом повідомлення;
^ інформація про результати діяльності ІГС з липня 2014 року до
липня 2015 року (у разі коли інститут громадянського суспільства працює
менше року, - за період діяльності) (не більше 2 стор. тексту на арк.
формату А4)\
^ біографічна довідка
^ на довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту
на арк. формату А4);
^ згода про обробку персональних даних кандидата для участі в
установчих зборах.
(повне найменування ІГС)
матеріалів про діяльність організації.

не

заперечує

Підпис, прізвище, ім 'я, по батькові керівника ІГС
М.П. (за наявності)

щодо

оприлюднення

Інформація
щодо згоди особи, яку делегує повне найменування ІГС для роботи у
Громадській раді при
, на оприлюднення
і обробку її персональних даних

Ініціативній групі з підготовки установчих
зборів представників ІГС по формуванню
нового складу Громадської ради при

Я,
?

(прізвище, ім я, по батькові особи, яку делегує ІГС)
даю
згоду
на
оприлюднення
на
офіційному
веб-сайті
моїх персональних даних, зазначених у
документах та в біографічній довідці, у зв'язку з участю в установчих зборах
представників інститутів громадянського суспільства з формування нового
складу Громадської ради при
. Зобов'язуюсь
дотримуватись норм етики, ухваленого порядку проведення зборів, засідань,
а також вимог чинного законодавства України під час здійснення
повноважень
представника
(найменування ІГС, ідентифікаційний код за СДРПОУ)
у Громадській раді при виконанні покладених на неї завдань та функцій.
Підпис
Дата « »

2016 року»

Зразок
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
(резюме) уповноваженого представника ІГС
на участь в установчих зборах з обрання складу Громадської ради
при
Прізвище, ім'я та по батькові
Працює
Число, місяць і рік народження

Місце народження
Освіта
Науковий ступінь, вчене звання (за
наявності)
Володіння мовами
Нагороди,
наявності)

почесні

звання

(за

Трудова

діяльність

(додатково зазначається чи є представник ІГС на даний час народним депутатом України, депутатом Верховної
Ради Автономної Республіки Крим та місцевої ради, посадовою особою органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування)

*

Контактна інформація:
Поштова та електронна (Е-таіІ) адреса, контактний

телефон

Відомості про Програму діяльності представника ІГС (можливий галузевий
напрям роботи) у Громадській раді при
(за згодою)
(іобсягом не більше 1 стор. тексту на арк. формату А4).

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
засідання правління (президії) повне найменування ІГС
20

року

№

м. Київ

Присутні: голова правління (президії)
заступник голови правління (президії)
члени
правління

;
;
(президії):

Порядок денний:
Про участь представника повне найменування ІГС в установчих зборах
по обранню Громадської ради при
.
Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу
Громадської ради при
прізвище та ініціали
делегованого представника ІГС.
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні:
.
Термін
виконання:

Головуючий - прізвище та ініціали
Секретар - прізвище та ініціали

БЛАНК
(повне найменування ІГС)
ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності повне найменування ІГС
з квітня 2015 року до квітень 2016 року
(у разі, коли ІГС працює менше року, - за період діяльності)
1. Назва ІГС.
2. Скорочена назва ІГС.
3. Дані про легалізацію ІГС.
4. Адреса, контакти.
5. Мета та напрями діяльності.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах
виконавчої влади.
7. Результати діяльності з квітня 2015 року до квітня 2016 року (у разі,
коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період
діяльності)*.

