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ПОРЯДОК 

проведення Установчих зборів з формування складу Громадської 

ради при Національній соціальній сервісній службі України (нова 

редакція) 
  

Цей Порядок встановлює обов’язкові процедури щодо реєстрації 

учасників Установчих зборів з формування Громадської ради при Національній 

соціальній сервісній службі (далі – Установчі збори) та проведення Установчих 

зборів. 

Установчі збори призначено на 15:00 годину 10 червня 2022 року та будуть 

проведені дистанційно в режимі відеоконференції (з використанням електронної 

платформи ZOOM) (далі – ZOOM конференція). 

 

 І. Реєстрація учасників Установчих зборів 
Участь в Установчих зборах є персональною. 

Реєстрації підлягають уповноважені особи, які в установленому порядку 

були висунуті інститутами громадянського суспільства та за рішенням 

Ініціативної групи з формування складу Громадської ради при Національній 

соціальній сервісній службі України (далі –Ініціативна група) набули право 

брати участь в Установчих зборах. 

Реєстрація учасників Установчих зборів проводиться 

організатором  ZOOM конференції з числа членів Ініціативної групи (далі – 

організатор) з 14 год 30 хв до 14 год 55 хв  10 червня 2022 року  за дійсним 

документом, що посвідчує особу, який необхідно пред’явити організатору 

ZOOM конференції, після чого учасника буде допущено до участі в ZOOM 

конференції. Участь за довіреністю не допускається. 

Кожен учасник під час реєстрації в ZOOM конференції повинен вказати 

своє ім’я та прізвище. 

Акредитація засобів масової інформації (далі – ЗМІ) проводиться у 

порядку, встановленому законодавством України за тел. (044) 287-35-41 або за  

e-mail: i.group@nssu.gov.ua. Під час реєстрації необхідно пред’явити редакційне 

посвідчення та документ, що посвідчує особу організатору ZOOM конференції. 

Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, які не 

набули права приймати участь в Установчих зборах, але виявили бажання 

надіславши офіційного листа до Ініціативної групи, та ЗМІ, здійснюються у тому 

ж порядку, як і уповноважені особи, які в установленому порядку були висунуті 

інститутами громадянського суспільства та за рішенням Ініціативної групи 

набули право брати участь в Установчих зборах. 

 

 

 

 

 



ІІ. Відкриття Установчих зборів та обрання їх робочих органів 
Установчі збори відкриває Уповноважений представник. Ця особа 

проголошує результати реєстрації. 

До обрання секретаря Установчих зборів протокол зборів веде секретар 

Ініціативної групи. 

На початку засідання Уповноважений представник повідомляє про те, що 

під час проведення засідання використовується відеозапис та пропонує 

учасникам Установчих зборів затвердити наступний порядок денний: 

1. Звіт уповноваженого представника Ініціативної групи щодо підготовки 

Установчих зборів. 

2. Обрання лічильної комісії. 

3. Обрання головуючого на Установчих зборах та секретаря Установчих 

зборів. 

4. Оголошення персонального складу Громадської ради при Національній 

соціальній сервісній службі України. 

Далі Уповноважений представник звітує про роботу Ініціативної групи та 

організовує вибори лічильної комісії. 

Під час виборів лічильної комісії учасники Установчих зборів спочатку 

визначаються з кількісним складом лічильної комісії, потім з її персональним 

складом. 

Голосування проводиться  шляхом підняття руки за осіб з числа учасників 

Установчих зборів, які особисто присутні на Установчих зборах. В цьому 

голосуванні кожен учасник Установчих зборів має тільки один голос, тобто має 

право голосувати тільки за одну пропозицію. Враховуються тільки голоси „За” 

певну пропозицію. 

Члени лічильної комісії обирають зі свого складу Голову комісії та 

секретаря комісії. 

 Вибори головуючого на Установчих зборах та секретаря Установчих 

зборів проводяться у наступному порядку. 

Члени Ініціативної групи та зареєстровані учасники Установчих зборів 

усно висувають свої пропозиції щодо кандидатур головуючого на Установчих 

зборах та секретаря Установчих зборів зі складу учасників. Один учасник 

Установчих зборів може висунути не більше однієї кандидатури на кожну 

посаду. 

Після завершення висування кандидатур проголошується весь перелік 

висунутих кандидатур та проводиться голосування спочатку за головуючого, 

потім – за секретаря. 

Голосування проводиться шляхом підняття руки. В цьому голосуванні 

кожен учасник Установчих зборів має тільки один голос, тобто має право 

голосувати тільки за одну пропозицію. Лічильна комісія враховує тільки голоси 

„За” певну пропозицію. 

Після підрахунку голосів за обрання головуючого на Установчих зборах та 

секретаря Установчих зборів голова лічильної комісії оголошує про результати 

голосування учасникам Установчих зборів. 

Якщо за результатами голосування дві чи більше кандидатур набрали 

однакову найбільшу кількість голосів, голосування повторюється, але тільки 



щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю голосів за тією ж самою 

процедурою. 

Після обрання головуючого на Установчих зборах він приймає на себе 

подальше ведення Установчих зборів. 

Обраний секретар Установчих зборів приймає на себе подальше ведення 

протоколу Установчих зборів. 

Після встановлення і оголошення остаточного результату щодо 

персонального складу Громадської ради при Національній соціальній сервісній 

службі України головуючий на Установчих зборах закриває Установчі збори. 

Рішення Установчих зборів оформляється протоколом, який складається 

протягом трьох робочих днів з моменту проведення Установчих зборів, 

підписується головуючим на Установчих зборах та секретарем Установчих 

зборів і подається до Національної соціальної сервісної служби України для 

реєстрації та розгляду. 

 

 

 Примітки. У разі, якщо протокол не було передано до Національної 

соціальної сервісної служби України в установлені законодавством України 

терміни, Установчі збори вважаються такими, що не відбулися. 

 Національна соціальна сервісна служба України оприлюднює протокол 

Установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів 

з дати його надходження. 

 Національна соціальна сервісна служба України на підставі протоколу 

Установчих зборів затверджує склад Громадської ради у строк, що не перевищує 

30 календарних днів з дати проведення Установчих зборів, і оприлюднює його 

на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати 

затвердження. 

  


