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Вих. № 46 від «22» червня 2021р.

Державному секретарю 
Кабінету Міністрів України 

Яремі Олександру Йосиповичу

Шановний Олександре Йосиповичу!

Висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося до Вас з приводу наступного.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 996 від 3 листопада 2010 

року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» Громадські ради можуть утворюватися при міністерстві, іншому 

центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у 

мм. Києві та Севастополі держадміністрації.

03 листопада 2018 року відбувся Форум за участі Громадських рад при органах 

виконавчої влади всіх рівнів де прийняте рішення про утворення Координаційного 

комітету громадських рад України та підписана Угода про співпрацю між 

Громадськими радами, копію якої додаємо.

Таке об’єднання консультативно-дорадчих органів направлене виключно на 

співпрацю та конструктивну роботу із органами виконавчої влади, Секретаріатом 

Кабінету Міністрів України та КМУ над спільним вирішенням завдань та 

проведення заходів, направлених на сприяння розвитку громадянського
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суспільства та посилення участі громадян у формуванні та реалізації ефективної 

державної політики.

Просимо надати інформацію щодо утворених та діючих Громадських рад при 

міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, обласній, 

Київській міській, районних у м. Києві держадміністрацій, тощо, та надати 

контакти голів відповідних Громадських рад.

Просимо надати відповідь у визначений законом термін поштою: 01001 
м.Київ-1, а/с В-3 та на електронну скриньку: 096036000@і.иа

Голова Координаційного комітету 
Громадських рад України
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Василь ГОНЧАРУК
01001 
їй. Київ  
а/с В-3
096036000@ і.иа

На лист Секретаріату Кабінету М іністрів України від 01.07.2021 
№  21218/0/2-21 щодо Вашого запиту від 22.2021 №  46, зареєстрованого 
02.07.2021 за № Г О -186  Івано-Ф ранківська облдержадміністрація повідомляє.

Громадська рада при Івано-Франківській облдержадміністрації діє 
відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 24.01.2020 № 27 «Про 
склад громадської ради при обласній державній адміністрації».

До її складу входить 112 представників інститутів громадянського 
суспільства, серед яких переважають члени громадських профспілкових 
організацій, ветеранських, правозахисних, волонтерських, мистецько- 
просвітницьких оганізацій.

Голова громадської організації «Інститут громадянської аналітики» 
Віталій Перевізник (тел. 097 97 65 100, адреса електронної пошти:
v i t _ p e r e v iz n v k « /  n k r . n e t ).

В. о. керівника апарату  
обласної держ авної адміністрації Лілія КРЕХОВИЧ


