
Порядок подання заяв для участі в Установчих зборах для 

формування нового складу Громадської ради при Державній міграційній 

службі України затверджено рішенням Ініціативної групи від 21.01.2020. 

Для участі в Установчих зборах для формування складу Громадської ради 

при Державній міграційній службі України до Ініціативної групи необхідно 

подати заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного 

органу ІГС. 

До заяви необхідно додати документи, передбачені Типовим положенням 

про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та 

Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі 

державній адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 03 листопада 2010 року  № 996 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.04.2019 № 353): 

прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, 

рішення про делегування для  участі  в Установчих зборах представника, який 

одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;  

заява делегованого представника ІГС з наданням згоди на обробку 

персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних 

даних”, підписана ним особисто; 

біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його 

прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, 

громадянства, посади, місця роботи, посади в ІГС, відомостей про освіту, 

наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної 

інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти  

(за наявності); 

відомості про результати діяльності ІГС (проведені заходи, дослідження, 

надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, 

подання ІГС ДМС письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань 

формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та 

інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) 

тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення ДМС повідомлення про 

формування складу Громадської ради;  

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, номер 

контактного телефону; 

мотиваційний лист делегованого представника ІГС, в якому наводяться 

мотиви бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у 

такій раді; 

фото делегованого представника ІГС, а також посилання на офіційний 

веб-сайт ІГС, сторінки у соціальних мережах (за наявності). 

 Заяви на участь в Установчих зборах для формуванню складу 

Громадської ради при Державній міграційній службі України приймаються у 

паперовому або електронному вигляді до 25.02.2020 (інші документи 

надсилаються в електронному вигляді).  

 

https://www.msp.gov.ua/files/gr/2019/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2.pdf
https://www.msp.gov.ua/files/gr/2019/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2.pdf
https://www.msp.gov.ua/files/gr/2019/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2.pdf
https://dmsu.gov.ua/assets/files/doc/grom_rada/zayava_ustan_zbory.docx
https://dmsu.gov.ua/assets/files/doc/grom_rada/zrazok_rishennia_deleguvannia.docx
https://dmsu.gov.ua/assets/files/doc/grom_rada/zrazok_zayava_del_predstavnyk.docx
https://dmsu.gov.ua/assets/files/doc/grom_rada/zrazok_zayava_del_predstavnyk.docx
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://dmsu.gov.ua/assets/files/doc/grom_rada/zrazok_biograph_dovidka.docx
https://dmsu.gov.ua/assets/files/doc/grom_rada/zrazok_info_6_months.docx
https://dmsu.gov.ua/assets/files/doc/grom_rada/zrazok_adresa.docx

