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ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу взаємодії з громадськістю

1. Робоча група взаємодії з громадськістю (далі -  Робоча група) є 
постійним допоміжним робочим органом Ради соціально-економічного розвитку 
громади (далі -  Рада), який створений для залучення громадськості до 
громадського контролю та моніторингу діяльності Ради.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими 
актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи є:

забезпечення оперативного та об'єктивного інформування громадськості 
про діяльність Ради;

посилення комунікаційних звязків з інститутами громадянського 
суспільства щодо діяльності в сфері місцевого розвитку;

побудова зворотного зв’язку з мешканцями громади з питань, які 
розглядаються Радою;

організація підготовки та проведення публічних заходів Ради із залученням 
громадськості та засобів масової інформації.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

готує та оприлюднює тексти інформаційних повідомлень з питань, які 
розглядаються на засіданнях Ради, шляхом розміщення їх у засобах масової 
інформації та мережі Інтернет;

сприяє засобам масової інформації у висвітленні діяльності Ради, надає 
допомогу в підготовці публікацій, радіо- та телематеріалів стосовно питань, які 
розглядаються;

забезпечує наповнення та інформаційну підтримку сторінок Ради на 
офіційному вебсайті Дворічанської селищної ради та в соціальних мережах 
Інтернет;

готує пропозиції Раді стосовно організації консультацій, зокрема щодо 
форм та методів проведення консультацій, заходів, що можуть бути проведені в 
рамках консультування, заінтересованих сторін, яких необхідно залучити до 
процесу обговорення, орієнтовних строків проведення консультацій тощо;
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організовує консультування з громадськістю з питань формування та 
реалізації місцевої соціально-економічної політики шляхом проведення круглих 
столів, семінарів, конференцій, публічних обговорень за участю представників 
виконавчих органів селищної ради, суб’єктів господарювання, мешканців 
громади та інших зацікавлених сторін;

проводить опитування серед жителів громади з питань соціально- 
економічного розвитку територій з метою вивчення їх думки та накопичення 
пропозицій та зауважень;

вживає заходів для забезпечення репрезентативності груп населення, 
інститутів громадянського суспільства, суб’єктів господарювання, органів 
місцевого самоврядування та інших зацікавленних суб’єктів;

узагальнює і оцінює результати опитування з метою врахування їх в роботі 
Ради;

організовує та координує супроводження публічних заходів із участю 
членів Ради, забезпечує оперативне розповсюдження інформації, фото- та 
відеоматеріалів про ці заходи.

5. Робоча група має право:

отримувати в установленому порядку від територіальних органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та 
господарювання, інформацію, необхідну для виконання покладених на неї 
завдань;

ініціювати залучення до участі у своїй роботі представників органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також 
незалежних експертів (за згодою);

вносити Раді пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з 
метою покращення взаємодії з громадськістю.

6. Робоча група діє з моменту її створення та до припинення діяльності 
Ради.

7. Робоча група формується з членів Ради у складі голови, заступника 
голови та інших членів, які беруть участь у роботі групи на громадських засадах. 
Персональний склад Робочої групи затверджуються рішенням Ради.

Голова та заступник голови Робочої групи обираються простою більшістю 
голосів на першому засіданні Робочої групи шляхом відкритого голосування.

8. Голова Робочої групи, а у разі його відсутності заступник голови:

організовує діяльність Робочої групи, шляхом координації та спрямування 
роботи залучених осіб, розподілу обов’язків між ними, послідовності їх 
виконання, а також контролю дотримання строків та реалізації поставлених 
завдань;
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організовує планування, підготовку та проведення засідань Робочої групи, 
формує порядок денний засідань, головує під час їх проведення;

збирає, узагальнює та подає до Ради інформацію про рекомендації, 
пропозиції, аналітичні довідки як підсумок діяльності Робочої групи у вигляді 
протоколу.

9. Основною організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які 
проводяться у разі потреби за рішенням голови Робочої групи.

За рішенням Робочої групи та за наявності технічних засобів засідання 
Робочої групи може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

Члени Робочої групи мають право ініціювати проведення позачергового 
засідання.

Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні 
не менш як половина від загального складу групи.

10. За результатами діяльності Робочої групи готуються письмові 
рекомендації, пропозиції, аналітичні довідки.

Рекомендації, пропозиції, аналітичні довідки Робочої групи приймаються 
відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на 
засіданні Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є 
вирішальним.

Рекомендації, пропозиції, аналітичні довідки та результати засідання 
Робочої групи оформляються протоколом, який підписується головою та всіма 
членами Робочої групи, що присутні на засіданні. Член Робочої групи, який не 
підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою 
окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рекомендації, пропозиції, аналітичні довідки Робочої групи мають 
рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Радою.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 
діяльності Робочої групи здійснює Дворічанська селищна рада.

Секретар ради Анна РЕПОЛОВСЬКА


