ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Установчих зборів з формування складу Громадської ради
при Державній архітектурно-будівельній інспекції України
Повідомляємо, що Установчі збори з формування складу Громадської
Ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України будуть
проведені 27 лютого 2018 року. Збори відбудуться у приміщенні залу
засідань за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26 (8 поверх). Початок
о 12:00 год.
До складу громадської ради можуть бути обрані представники
громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок,
професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх
об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути
громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку, які
провадять діяльність на території України та провадять свою діяльність у сфері,
що пов’язана з діяльністю відповідного органу, та в статуті (положенні) яких
визначені відповідні цілі і завдання діяльності.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у
довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту
громадянського суспільства.
До заяви додаються належним чином завірені:
- 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;
- 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
статут;
- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як
володільцем 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
відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань
формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та
інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання
заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, за період діяльності);
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- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту
громадянського суспільства, номер контактного телефону.
Вищезазначені документи подаються поштою, кур’єром або особисто за
адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, (8 поверх) громадська
приймальня Державної архітектурно-будівельної інспекції України (у робочі
години) з поміткою «Для ініціативної групи по підготовці Установчих зборів
Громадської ради». Останнім днем приймання документів визначено
26 січня 2018 року. Відповідальна особа ініціативної групи –
Гавриловська Марія Петрівна, електронна адреса Havrylovska@dabi.gov.ua ,
контактний телефон (044) 291-69-97.
Склад ініціативної групи по підготовці Установчих зборів формування
складу Громадської Ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції
України:
Голубничий Михайло Михайлович, член Всеукраїнської громадської
організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів
архітектури» (за згодою);
Горобець Віктор Миколайович, Академія будівництва України (за
згодою);
Дідула Іван Семенович, Громадська організація «Асоціація працівників
будівельної галузі м. Рівне та Рівненської області» (за згодою);
Запривода Віталій Іванович, Київська обласна організація Творчої
науково-технічної Спілкибудівельників України (за згодою);
Марієн Ігор Степанович, голова Всеукраїнської громадської організації
«Комітет конституційно-правового контролю України» (за згодою);
Мішуровський Олександр Миколайович, Всеукраїнська громадська
організація «Комітет конституційно-правового контролю України» (за згодою);
Мороз Володимир Васильович, Інформаційний вісник «Народ і влада в
Україні» (за згодою);
Шнит Тарас Іванович, Громадська організація «Архітктурно-правовий
центр «Основа» (за згодою);
Шевченко Сергій Вікторович, директор Департаменту нормативноправового забезпечення Державної архітектурно-будівельної інспекції України;
Гавриловська Марія Петрівна, головний спеціаліст Сектору контролю
Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

