
 

 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 
18.11.2016                                                                                            №  129 

  

Про Дорадчий комітет з реалізації 

шведсько-українського проекту  

Академії Фольке Бернадотта  „Місцеве  

самоврядування та верховенство права в Україні“  

 
 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, з метою надання інформаційної та консультативної підтримки 

реалізації шведсько-українського проекту „Місцеве самоврядування та 

верховенство права в Україні“, а також враховуючи Протокол про співпрацю 

між Академією Фольке Бернадотта (м. Стокгольм, Швеція) та Пирятинською 

міською радою (м. Пирятин, Україна) від 27.03.2015 року: 

1. Утворити Дорадчий комітет з реалізації шведсько-українського проекту 

Академії Фольке Бернадотта  „Місцеве самоврядування та верховенство права в 

Україні“ (далі – Дорадчий комітет) на основі дослідження адміністративних 

послуг: реєстрація місця проживання громадян, державна реєстрація речових 

прав та державна реєстрація юридичних і фізичних осіб, які надаються відділом 

муніципальних послуг та правових питань  виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради, у складі, що додається. 

2. Затвердити Положення про Дорадчий комітет (додається). 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 16.10.2015 № 94 „Дорадчий комітет з реалізації шведсько-українського 

проекту Академії Фольке Бернадотта  „Місцеве самоврядування та 

верховенство права в Україні“. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому міської ради Кочур Л.В. 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження  

міського голови  

18.11.2016 № 129   

 

 

СКЛАД 

Дорадчого комітету з реалізації шведсько-українського проекту Академії 

Фольке Бернадотта  „Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні“  

 

 

Шикеринець 

І.С.  

- 

 

заступник міського 

голови виконкому 

міської ради 

Голова Дорадчого 

комітету  

    

Кочур  

Л.В.  

- керуючий справами 

виконкому міської ради  

заступник Голови 

Дорадчого комітету  

    

Коваль  

Л.П.  

- начальник відділу 

муніципальних послуг та 

правових питань 

виконкому міської ради 

секретар Дорадчого 

комітету 

    

Члени Дорадчого комітету: 

 

Бугайов 

В.М.  

- член виконавчого 

комітету міської ради, 

голова Громадської ради 

при голові 

райдержадміністрації, 

голова громадської 

організації „ПИРЯТИН-

ІНВЕСТ“ 

 

 

Видріна  

Л.В.  

- голова квартального 

комітету, голова 

Пирятинської 

громадської  організації 

Союзу жінок України 

„За майбутнє дітей“ 

 

 

Довгенко 

С.І.  

- журналіст районної  

газети „Пирятинські 

вісті“ 
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Йощенко 

В. М. 

 

- депутат міської ради  

Конопліч  

Г.Г.  

 начальник відділу з 

надання 

адміністративних послуг 

та питань ведення 

торгівлі 

райдержадміністрації 

 

 

Кравченко  

О.М. 

- т.в.о. завідувача 

Пирятинського РС 

УДМС України в 

Полтавській області 

 

 

Уляницька  

І.С. 

 головний редактор ПП 

„ТРК „Пирятин“ 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради   Л.В.Кочур  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
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розпорядження  

міського голови  

18.11.2016 № 129   
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Дорадчий комітет з реалізації шведсько-українського проекту 

„Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні“ 

Це Положення про Дорадчу групу (Дорадчий комітет) з реалізації 

шведсько-українського проекту „Місцеве самоврядування та верховенство 

права в Україні“ (надалі – Положення) регулює діяльність Дорадчого комітету з 

реалізації шведсько-українського проекту „Місцеве самоврядування та 

верховенство права в Україні“ (надалі – Проекту) на основі дослідження 

адміністративних послуг: реєстрація місця проживання громадян, державна 

реєстрація речових прав та державна реєстрація юридичних і фізичних осіб, які 

надаються відділом муніципальних послуг та правових питань  виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради, на підставі Протоколу про співпрацю між 

Академією Фольке Бернадотта (м. Стокгольм, Швеція) та Пирятинською 

міською радою (м. Пирятин, Україна) від 27.03.2015 р.: 

1. Мета створення Дорадчого комітету 
Дорадчий комітет є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при 

Пирятинському міському голові, який створюється з метою експертної 

інформаційної та консультативної підтримки дій учасників у процесі розробки 

та впровадження Проекту. 

2. Правова основа діяльності Дорадчого комітету 

У своїй діяльності Дорадчий комітет керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

Протоколом про співпрацю між Академією Фольке Бернадотта та 

Пирятинською міською радою від 27.03.2015 року, а також цим Положенням. 

3. Склад Дорадчого комітету 

Дорадчий комітет створюється у складі Голови Дорадчого комітету, його 

заступника, секретаря та членів Дорадчого комітету. 

До складу Дорадчого комітету входять представники: 

Пирятинської міської ради (депутати, члени виконкому міської ради);  

вуличних квартальних комітетів; 

Громадської Ради при райдержадміністрації (за згодою); 

місцевих громадських організацій; 

ЗМІ (за згодою); 

відділу, який стосується сектору дослідження. 
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Персональний склад Дорадчого комітету затверджується міським 

головою з урахуванням пропозицій, що надійшли від керівників відповідних 

організацій - учасників проекту. 

За рішенням Дорадчого комітету надалі до складу можуть бути додатково 

включені представники інших органів (організацій) якщо існує така 

необхідність. 

4. Завдання та функції Дорадчого комітету 

Завданням Дорадчого комітету є інформаційна та консультативна 

підтримка та координація спільних дій організацій - учасників Проекту в ході 

розробки та імплементації проекту. 

До функцій Дорадчого комітету входить: 

1) нагляд за адмiнiстративними, програмними, та логiстичними 

аспектами процесу самооцінки з початкового перiоду до заключної презентації 

звіту за результатами самооцінки; 

2) сприяння процесу виконання пiд час всього перiоду самооцінювання, 

шляхом швидкого, але добре обгрунтованого прийняття рiшень; 

3) надання предметних консультацію експертам Академії Фольке 

Бернадотта та іншим виконавцям Проекту, що залучені в процес оцінки; 

4) сприяння, де це можливо, в оприлюдненні та поширенні інформації 

про рішення ініціювати діагностичний процес через відповідні засоби 

інформації та комунікаційні канали; 

5) сприяння необхідній логістичній підготовці та заходам, включно із 

організацією зустрічей з експертами, з метою вирішення операційних та 

фахових питань у разі їх виникнення, та вчасне вирішення таких питань; 

6) стратегічне керівництво партнерськими стосунками та співпрацею 

між зовнішніми експертами та відповідними агенціями; 

7) допомога в аналізі та презентації даних; 

8) вироблення рекомендацій з метою ефективної реалізації робочого 

плану реалізації проекту; 

9) заслуховування результатів виконання етапів реалізація заходів в 

рамках проектами і вироблення рекомендацій за підсумками досліджень; 

10) заслуховування Плану дій за підсумками реалізації проекту і 

вироблення рекомендацій його впровадженню у відділі муніципальних послуг 

та правових питань виконкому міської ради. 

5. Термін діяльності  Дорадчого комітету 

Дорадчий комітет створюється на період реалізації Проекту, починаючи з 

дати підписання розпорядження про створення Дорадчого комітету до 

завершення Проекту, але не довше, аніж термін дії Протоколу про співпрацю 

між Академією Фольке Бернадотта (м. Стокгольм, Швеція) та Пирятинською 

міською радою (м. Пирятин, Україна) 
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Після завершення терміну діяльності функції Дорадчого комітету 

припиняються. 

6. Форми роботи Дорадчого комітету 

Основною формою роботи Дорадчого комітету є засідання, які 

проводяться за ініціативою Голови та членів Дорадчого комітету. 

Засідання Дорадчого комітету веде Голова, а в разі його відсутності - 

заступник Голови. 

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Дорадчого комітету та 

документування підсумків роботи (рішень, рекомендацій, планів, затверджених 

в ході засідання) забезпечує його секретар. 

Всі рішення в ході засідання приймаються простою більшістю голосів. У 

разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

Засідання Дорадчого комітету вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні більше половини її членів. 

 

7. Рішення Дорадчого комітету 

Рішення Дорадчого комітету носять рекомендаційний характер. 

Дорадчий комітет інформує Академію Фольке Бернадотта та її партнерів 

про прийняті рішення шляхом електронних повідомлень за наданими адресами. 

 

8. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Дорадчого 

комітету 
Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Дорадчого 

комітету здійснює відділ муніципальних послуг та правових питань  виконкому 

міської ради  

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради       Л.В.Кочур  

                                                                                                                    

                                                                                  

 


