
Зразок заяви 

БЛАНК 

інституту громадянського суспільства 

 

№ ___ від ___________ 20__ р. 

 

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів щодо 

формування Громадської ради при Шепетівській 

райдержадміністрації 

 

Повідомляємо, що участь в установчих зборах, які відбудуться _________________ , 

візьме уповноважений представник (повна назва ІГС, прізвище, ім’я, по-батькові та 

посада в ІГС) , який є кандидатом на членство в Громадській раді при Шепетівській 

районній державній адміністрації (далі – Громадська рада).  

(повна назва ІГС)___ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку 

з участю в установчих зборах по формуванню Громадської ради.  

До заяви додаються: 

1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій. 

2. Витяг зі статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і 

завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку. 

3. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства 

працює менше року, – за період діяльності). 

4. Рішення (витяг з протоколу), 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.  

5. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського 

суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади 

в інституті громадянського суспільства, відомостей про місцезнаходження та адресу 

електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер мобільного телефону.  

6. Інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем 

бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку 

його персональних даних. 

____(повна назва ІГС)___  не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у 

зв’язку з участю в установчих зборах щодо формування нового складу Громадської ради.  

 

Посада  керівника ІГС                     (підпис)                            (ініціали, прізвище)                                                                                                                             

                             М.П.(за наявності) 

 

 



Зразок оформлення документу,  

що додається до заяви  

(відповідно до пункту 3) 

 

БЛАНК 

інституту громадянського суспільства 
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

протягом __________________ 

 

 

1. Назва ІГС 

2. Скорочена назва ІГС.  

3. Дата реєстрації, легалізації ІГС. 

4. Місцезнаходження, адреса електронної пошти ІГС, номер контактного 

телефону. 

5. Мета та напрями діяльності. 

6. Проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми протягом 

звітного періоду. 

Період 

проведення 

заходу, 

проекту, 

програми 

Назва заходу, 

проекту, 

програми, мета 

Місце (територія 

реалізації) 

заходу, проекту, 

програми 

Партнери, 

учасники, 

результати 

проведення 

заходу, 

проекту, 

програми 

Джерела 

інформації 

про захід, 

проект, 

програму  

     

     

     

 

7. Друковані видання. 

8. Пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної 

політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості. 

9. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при 

облдержадміністрації. 

 

Посада  керівника ІГС                     (підпис)                            (ініціали, прізвище)                                                                                                                             

                             М.П.(за наявності) 

 



Зразок оформлення документу,  

що додається до заяви  

(відповідно до пункту 4) 

 

 

Витяг з протоколу 

засідання правління  ____(повна назва ІГС)___   

 

____ ____________ 2019 року       №___ 

м. Хмельницький  

Присутні: (прізвище, ініціали) – голова правління; 

                           (прізвище, ініціали)  – заступник голови правління; 

         Члени правління: (прізвища, ініціали)   

 

Порядок денний: 

1. Про участь представника організації в установчих зборах щодо 

формування Громадської ради при Шепетівській райдержадміністрації. 

 

Вирішили: 

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу 

Громадської ради при Шепетівській райдержадміністрації (прізвище, ініціали)  

– голову правління організації. 

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.  

Відповідальні: (прізвища, ініціали)  Термін: до ________ року. 

 

 

Головуючий                             (підпис)                     (ініціали, прізвище) 

 

Секретар                                   (підпис)                     (ініціали, прізвище) 

 

 

 



Зразок оформлення документу,  

що додається до заяви  

(відповідно до пункту 5) 

 

 

Біографічна довідка делегованого представника ІГС  

для участі в установчих зборах щодо формування Громадської ради при 

Шепетівській райдержадміністрації 

 

Прізвище: 

Ім’я: 

По батькові: 

Дата народження:                                                                                          Місце для фото 

Громадянство: 

Контактний телефон, e-mail: 

 

 

Освіта: 

__(роки)__ - ___(назва навчального закладу, спеціальність)___ 

 

Науковий ступінь, вчене звання: 

 

Нагороди, почесні звання: 

 

Досвід роботи у виборних органах (роки): 

 

 

Трудова діяльність: 

__(роки)__ - ___(назва підприємства, організації, посада)___ 

 

 

Громадська, соціальна та політична діяльність: 

__(роки)__ - ___(назва організації, рід діяльності, посада)___ 

 

 

Додаткова інформація: 



Зразок оформлення документу,  

що додається до заяви  

(відповідно до пункту 6) 

 

 

З Г О Д А  

на обробку персональних даних 

 

 Я, Іваненко Ольга Вікторівна,  03.06.1966 року народження, паспорт 

серія НВ № 648422, виданий Хмельницьким МВ УМВС України в 

Хмельницькій області,   відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» з метою підготовки установчих зборів щодо 

формування Громадської ради при Шепетівській райдержадміністрації та 

делегуваня мене кандидатом на членство у Громадській  раді при 

Шепетівській райдержадміністрації, даю згоду на: 

  –  обробку моїх персональних даних з первинних джерел, зокрема, 

відомостей про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий 

ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортних даних, даних про 

нагороди, автобіографічних даних, відомостей про трудову діяльність, 

особистих відомостей (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї тощо), 

відомостей про зареєстроване або фактичне місце проживання, щодо 

реєстрації фізичної особи у державному реєстрі фізичних осіб – платників 

податків, ідентифікаційних даних в електронному вигляді (біографічні 

довідки, номери телефонів), запису зображення (фото); 

– використання персональних даних, що передбачає будь-які дії 

володільця персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії 

з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншими 

суб’єктами відносин, пов’язаних з персональними даними, що здійснюються 

за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно Закону України «Про 

захист персональних даних» (стаття 10); 

– поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі 

відомостей про фізичну особу та за згодою суб’єкта персональних даних 

(стаття 14 Закону України «Про захист персональних даних»); 

– доступ до персональних даних третіх осіб, що здійснюється 

відповідно до цієї згоди або вимог Закону України «Про захист персональних 

даних»; 

Зобов’язуюся у разі зміни моїх персональних даних надавати у 

найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали 

відповідних документів для оновлення моїх  персональних даних. 

 

Дата          Підпис 
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