
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 18.07.2018 № 579/2018-р 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про Координаційну раду з питань сприяння  

розвитку громадянського суспільства 
 

1. Загальні положення 

1.1. Координаційна рада з питань сприяння розвитку громадянського 
суспільства (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом 
при Хмельницькій обласній державній адміністрації, створеним з метою 
реалізації заходів, спрямованих на реалізацію Національної стратегії сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затверд-
женої Указом Президента України від 26.02.2016 року № 68/2016 (далі – 
Національна стратегія), а також з метою забезпечення взаємодії організацій 
громадянського суспільства, державних органів та органів місцевого само-
врядування. 

1.2. Координаційна рада у своїй роботі керується Конституцією та інши-
ми законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів Украї-
ни, іншими актами законодавства, розпорядженнями голови Хмельницької 
обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.  

1.3. Положення про Координаційну раду, внесення до нього змін розроб-
ляється Координаційною радою та затверджується розпорядженням голови 
Хмельницької обласної державної адміністрації. 

1.4. Основними завданнями Координаційної ради є: 
1) створення організаційно-правових умов для ефективної реалізації 

Національної стратегії у Хмельницькій області; 
2) налагодження конструктивної взаємодії між місцевими органами ви-

конавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями громадян-
ського суспільства та іншими зацікавленими суб’єктами у процесі реалізації 
Національної стратегії у регіоні. 

1.5. Відповідно до мети і завдань своєї діяльності Координаційна рада 
виконує такі функції: 

1) готує пропозиції Хмельницькій обласній державній адміністрації для 
подання Кабінету Міністрів України до щорічного Плану заходів щодо реалі-
зації Національної стратегії з урахуванням результатів громадського обгово-
рення; 

2) здійснює підготовку та громадське обговорення обласного щорічного 
Плану заходів з реалізації Національної стратегії у Хмельницькій області (далі – 
обласного Плану), його передачу управлінню інформаційної діяльності та 
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комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації 
для підготовки відповідного проекту розпорядження;  

3) сприяє підготовці, громадському обговоренню та передачі управлінню 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької облас-
ної державної адміністрації для подальшого внесення на розгляд Хмель-
ницької обласної ради проекту обласної Програми сприяння розвитку грома-
дянського суспільства в Хмельницькій області (далі – обласної Програми);  

4) сприяє реалізації в області Плану, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України, обласного Плану та обласної Програми; 

5) здійснює моніторинг та аналіз виконання обласного Плану та обласної 
Програми відповідно до щорічних звітів інших виконавців, ініціює зміни та 
доповнення до них;  

6) сприяє проведенню громадських обговорень, наукових конференцій, 
форумів, засідань “круглого столу”, вивчення громадської думки з питань 
розвитку громадянського суспільства; 

7) здійснює налагодження співпраці з міжнародними та іноземними 
організаціями громадянського суспільства з питань, віднесених до компетенції 
Координаційної ради; 

8) сприяє проведенню інформаційно-просвітницьких заходів серед насе-
лення з метою пропаганди ідеї розвитку громадянського суспільства, залу-
чення представників організацій громадянського суспільства до співпраці з 
органами державної влади та місцевого самоврядування. 

1.6. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має 
право в установленому порядку: 

1) запитувати та одержувати від органів державної влади та місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань 
необхідні інформацію, документи і матеріали; 

2) запрошувати на свої засідання для обговорення та опрацювання 
окремих питань керівників і представників органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських 
об’єднань, а також експертів (за згодою); 

3) утворювати експертні та робочі групи для опрацювання окремих 
питань, що належать до компетенції Координаційної ради; 

4) заслуховувати інформацію представників структурних підрозділів Хмель-
ницької обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування 
(за згодою) про стан виконання обласної Програми та обласного Плану. 

1.7. Члени Координаційної ради зобов’язані: 
1) брати участь у всіх засіданнях Координаційної ради; 
2) своєчасно розглядати надані на їх розгляд проекти документів, опера-

тивно надавати свої зауваження та пропозиції; 
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3) поводитись гідно та коректно на засіданнях Координаційної ради, з по-
вагою ставитися до інших членів Координаційної ради та запрошених на її 
засідання; 

4) працювати творчо та проявляти ініціативу щодо розвитку громадян-
ського суспільства в регіоні. 

2. Порядок формування Координаційної ради 

2.1. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника, секре-
таря та інших членів Координаційної ради, які беруть участь у її роботі на 
громадських засадах. 

2.2. Склад Координаційної ради формується з представників місцевих 
державних адміністрацій, депутатів місцевих рад, представників територіаль-
них органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а та-
кож представників організацій громадянського суспільства, чисельність яких 
має становити не менше половини складу Координаційної ради. Кількісний 
склад Координаційної ради визначається на засіданні ради. 

2.3. Питання щодо утворення (зміни складу) Координаційної ради в 
обов’язковому порядку виноситься на громадське обговорення. Пропозиції 
щодо персонального складу Координаційної ради формує управління інформа-
ційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної 
державної адміністрації з урахуванням завдань, які має вирішувати Координа-
ційна рада, а також на основі пропозицій від організацій громадянського су-
спільства. До складу Координаційної ради в обов’язковому порядку вклю-
чаються представники Громадської ради при Хмельницькій обласній держав-
ній адміністрації. 

2.4. Зміна персонального складу Координаційної ради здійснюється у 
випадку: 

1) виявлення ініціативи щодо участі у роботі Координаційної ради від 
представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
наукових установ, організацій громадянського суспільства; 

2) вибуття члена Координаційної ради через неможливість виконувати 
функції у зв’язку з припиненням перебування на посаді в органах виконавчої 
влади та місцевого самоврядування; 

3) вибуття члена Координаційної ради за власним бажанням; 
4) невиконання обов’язків члена Координаційної ради без поважних 

причин. 

2.5. Головою Координаційної ради є голова (заступник голови, керівник 
апарату) Хмельницької обласної державної адміністрації, заступником голови 
Координаційної ради – представник організації громадянського суспільства, 
секретарем – представник управління інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації. 
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2.6. Кандидатура заступника голови Координаційної ради обирається 
відкритим голосуванням на засіданні Координаційної ради. 

2.7. Персональний склад Координаційної ради затверджується розпоряд-
женням голови Хмельницької обласної державної адміністрації. 

3. Організація роботи Координаційної ради 

3.1. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є 
засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал. 
Ініціювати чергове або позачергове засідання Координаційної ради може го-
лова, заступник або третина членів Координаційної ради. 

3.2. Засідання Координаційної ради вважається правоможним за умови 
участі в ньому більше половини персонального складу Координаційної ради. 

3.3. Засідання Координаційної ради веде її голова. У разі його відсут-
ності головуючим на засіданні є заступник голови або головуючий, який 
обирається присутніми членами Координаційної ради з числа її членів. 

3.4. Голова Координаційної ради: 
1) здійснює загальне керівництво діяльністю Координаційної ради, ви-

значає порядок її роботи та головує на засіданнях Координаційної ради; 
2) скликає засідання Координаційної ради, погоджує з урахуванням про-

позицій членів Координаційної ради, представників органів державної влади 
та місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства планів 
роботи та питань порядку денного засідань Координаційної ради; 

3) здійснює моніторинг реалізації рішень Координаційної ради, регу-
лярно інформує Координаційну раду про хід їх реалізації, щорічно публічно 
звітує про роботу Координаційної ради; 

4) представляє Координаційну раду у взаємовідносинах з органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, організаціями громадянського 
суспільства, підприємствами, науковими та іншими установами, а також із 
урядовими та неурядовими організаціями інших держав і міжнародними орга-
нізаціями. 

3.5. Секретар Координаційної ради забезпечує технічну підготовку до 
проведення засідань, веде і оформлює протокол, організовує діловодство. 
У разі його відсутності його функції виконує інший член Координаційної ради, 
який обирається присутніми членами Координаційної ради з числа її членів. 

3.6. Члени Координаційної ради та запрошені на її засідання спові-
щаються секретарем Координаційної ради про дату, час і місце проведення 
засідання не пізніше ніж за три дні до цього засідання. При цьому членам 
Координаційної ради та запрошеним надаються (надсилаються) проект по-
рядку денного та матеріали, які виносяться на розгляд.  

3.7. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь запрошені 
представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
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організацій громадянського суспільства, наукових установ, зарубіжних та 
міжнародних організацій. Запрошені на засідання  Координаційної ради особи, 
які не є її членами, користуються правом дорадчого голосу. 

3.8. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів при-
сутніх на засіданні членів Координаційної ради. Рішення, яке набрало поло-
вину голосів від числа присутніх членів Координаційної ради, також вва-
жається прийнятим, якщо за нього проголосував головуючий на її засіданні. 

3.9. Член Координаційної ради, який не підтримує рішення, може ви-
класти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу 
засідання. 

3.10. Хід засідання Координаційної ради та ухвалені рішення фіксуються 
у протоколі, який підписується головуючим та секретарем засідання.  

3.11. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер, 
при необхідності реалізуються шляхом видання розпоряджень чи доручень 
голови Хмельницької обласної державної адміністрації. 

3.12. Рішення Координаційної ради можуть надсилатися для врахування у 
роботі структурним підрозділам Хмельницької обласної державної адміні-
страції, райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування. 

3.13. Координаційна рада може використовувати у роботі бланки зі своїм 
найменуванням. 

3.14. Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної ради 
здійснюється управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю Хмельницької обласної державної адміністрації. 

4. Взаємодія Координаційної ради з Координаційною радою сприяння 
розвитку громадянського суспільства при Президентові України та 

іншими підприємствами, установами, організаціями 

4.1. Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань 
взаємодіє з Координаційною радою сприяння розвитку громадянського су-
спільства, створеною Указом Президента України від  26.02.2016 року № 68/2016 
“Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні” (далі − 
Координаційна рада при Президентові України), зокрема: 

1) отримує роз’яснення з питань, що належать до компетенції Коорди-
наційної ради при Президентові України;  

2) надає пропозиції щодо питань для розгляду на засіданні Коорди-
наційної ради при Президентові України з метою удосконалення процесу 
реалізації Національної стратегії;  

3) голова (представник) Координаційної ради на запрошення бере участь 
у засіданні Координаційної ради при Президентові України. 

4.2. Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань 
взаємодіє із Громадською радою та іншими консультативно-дорадчими ор-
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ганами, що діють при Хмельницькій обласній державній адміністрації, 
Хмельницькій обласній раді та райдержадміністраціях, з організаціями грома-
дянського суспільства, підприємствами, навчальними закладами та устано-
вами, а також із зарубіжними та міжнародними організаціями. Порядок цієї 
взаємодії визначає Координаційна рада за погодженням із відповідними під-
приємствами, установами, організаціями. 

5. Інформаційне забезпечення роботи Координаційної ради 

5.1. Засідання Координаційної ради є відкритими, що забезпечується 
шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової 
інформації.  

5.2. Протоколи засідань та інші матеріали Координаційної ради розмі-
щуються на офіційному веб-сайті Хмельницької обласної державної адміні-
страції у рубриці “Громадянське суспільство” та надсилаються всім членам 
Координаційної ради. 

5.3. Голова Координаційної ради щорічно у І кварталі звітує про резуль-
тати діяльності Координаційної ради у минулому році.  

5.4. Керівництво Хмельницької обласної державної адміністрації всіляко 
сприяє висвітленню та популяризації діяльності Координаційної ради. 

5.5. Координаційна рада може мати власні інформаційні ресурси. 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 


