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ПОВІДОМЛЕННЯ 

ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів з 

формування нового складу громадської ради при БУВР Пруту та 

Сірету 
 

 

Ініціативна група з підготовки та проведення установчих зборів з обрання 

членів Громадської ради при БУВР Пруту та Сірету повідомляє, що установчі 

збори з обрання членів Громадської ради при БУВР Пруту та Сірету відбудуться 16 

січня 2019 року о 10.00 в залі засідань басейнового управління водних ресурсів 

річок Прут та Сірет, за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-Б. 

До складу ініціативної групи запрошуються представники інститутів 

громадянського суспільства (ІГС), в тому числі й ті, які є членами чинної 

Громадської ради. 

Для участі в установчих зборах з формування нового складу громадської 

ради при БУВР Пруту та Сірету потрібно подати наступні документи: 

-  заяву у довільній формі про делегування представника, підписану 

уповноваженою особою керівного органу ІГС із зазначенням відомостей  про  

місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, номера контактного 

телефону; 

- рішення про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, 

який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради; 

- біографічна довідка делегованого  представника  ІГС із зазначенням його 

прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті 

громадянського суспільства, контактної інформації; 

-  копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    

та копія статуту (положення)  інституту громадянського суспільства, засвідчені в 

установленому порядку; 

- згода делегованого представника на обробку його персональних даних; 

 - інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства. 

 

 

 

mailto:dpbuvr@dpbuvr.gov.ua


Увага! 

 

При формуванні пакету документів для участі в установчих зборах просимо 

звернути увагу на необхідність дотримання вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

Пакет документів для участі в установчих зборах з формування нового 

складу громадської ради при БУВР Пруту та Сірету, оформлених відповідно до 

чинного законодавства приймається ініціативною групою до 18 грудня 2018 року 

(крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 

194-Б. Документи слід надати обов`язково в друкованому вигляді, крім того, 

інформацію про результати діяльності ІГС потрібно обов’язково надіслати в 

електронному вигляді на ел.пошту: dpbuvr@dpbuvr.gov.ua .  

Контактний телефон: (03722) 4-73-74. 
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