
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

протокол засідання Ініціативної робочої групи з 

підготовки установчих зборів для формування 

нового складу Громадської ради при 

Антимонопольному комітеті України 

від 28 січня 2019 року № 1 

 

 

План роботи 

ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу 

Громадської ради при Антимонопольному комітеті України (2019-2021 рр.) 
 

Дата  План дій Пункт Положення про ГР при АМКУ  

02 січня 2019 року Оприлюднення повідомлення 

щодо проведення установчих 

зборів 

Пункт 55. Не пізніше ніж за 45 

календарних днів до проведення 

установчих зборів Комітет в обов’язковому 

порядку оприлюднює на своєму 

офіційному веб-сайті підготовлене 

ініціативною групою та погоджене з 

Комітетом повідомлення про дату, час, 

місце, порядок проведення установчих 

зборів, порядок подання заяв для участі в 

установчих зборах, відомості про склад 

ініціативної групи та прізвище, ім’я, 

електронну адресу й номер телефону 

відповідальної особи. 

 

25 січня 2019 року  Припинення приймання заяв Пункт 56. Приймання заяв для участі в 

установчих зборах припиняється за 30 

календарних днів до їх проведення. 

 

28 січня 2019 року  Засідання Ініціативної групи 

Розгляд заяв, що надійшли. 

Складання списку ІГС, де є не 

всі необхідні документи. 

Пункт 57. У разі виявлення 

невідповідності документів, поданих 

інститутом громадянського суспільства, 

встановленим цим Положенням вимогам 

ініціативна група не пізніше ніж за 15 

календарних днів до проведення 

установчих зборів письмово та в 

електронній формі інформує про це 

інститут громадянського суспільства з 

пропозицією щодо їх усунення протягом 

7 календарних днів. 

 

до 1 лютого 2019 

року 

Надіслати листи тим, у кого не 

було всіх необхідних 

документів з проханням 

усунути недоліки терміном до 

8 лютого 2019 року. 

 

11 лютого 2019 

року  

Засідання ініціативної групи 

для остаточної перевірки 

документів. 

2 списки: 

- тим, кому відмовлено з 

зазначенням підстави. 

- ті, хто допущені до 

установчих зборів. 

Пункт 58. За результатами перевірки 

документів, поданих інститутами 

громадянського суспільства, на 

відповідність встановленим цим 

Положенням вимогам ініціативна група 

складає за 7 календарних днів до 

проведення установчих зборів список 

кандидатів до складу громадської ради, 

які братимуть участь в установчих 

зборах, та список представників 

інститутів громадянського суспільства, 

яким відмовлено в участі в установчих 

зборах, із зазначенням підстави для 

відмови. 

 

18 лютого 2019 Ще раз повідомлення на сайт Пункт 59. Список кандидатів до складу  



року про установчі збори та 

оприлюднення двох списків 

ІГС. 

громадської ради, які братимуть участь в 

установчих зборах, та список 

представників інститутів громадянського 

суспільства, яким відмовлено в участі в 

установчих зборах, із зазначенням 

підстави для відмови, інформація про 

результати діяльності інститутів 

громадянського суспільства за останній 

рік, біографічні довідки делегованих 

ними представників, а також уточнена 

інформація про дату, час та місце 

проведення установчих зборів, 

погоджена з органом, оприлюднюються 

не пізніше ніж за 3 робочих дні до 

проведення установчих зборів на 

офіційному веб-сайті органу. 

25 лютого 2019 

року об 11.00 

Установчі збори Пункт 15. Склад Громадської ради 

формується на установчих зборах шляхом 

рейтингового голосування за осіб, які 

особисто присутні на установчих зборах 

та кандидатури яких були внесені 

інститутами громадянського суспільства 

(тут і надалі в цьому Положенні 

рейтингове голосування передбачає, що 

прийнятим вважається рішення або 

обраним вважається кандидат, яке(ий) 

набрало(в) найбільшу кількість голосів). 

 

 

 

 

Секретар ініціативної робочої групи       О.М. Нагорний 
 


