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Зауваження

Опис акту

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1295 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №999», якою внесено зміни
до постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 999 «Про затвердження
Типового положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного
виховання при місцевій державній адміністрації» та з метою постійного
вдосконалення роботи з питань національно-патріотичного виховання та забезпечення
узгодженості дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, закладів, громадських організацій у вирішенні
питань, пов’язаних з національно-патріотичним вихованням, на території
Тернопільської міської територіальної громади, враховуючи висновок постійної комісії
міської ради з гуманітарних питань міській раді пропонується прийняти зазначене
вище рішення та, зокрема, затвердити Положення про координаційну раду з питань
національно-патріотичного виховання при Тернопільській міській раді (далі за текстом
- Положення).

Зауваження



Пунктом 6 Положення встановлено, що до складу координаційної ради входять:
голова координаційної ради — заступник міського голови, відповідальний за

реалізацію державної політики у сфері національно-патріотичного виховання
відповідно до розподілу функціональних обов’язків;

заступник голови координаційної ради — представник громадських об’єднань
національно-патріотичного спрямування (за згодою);

секретар координаційної ради — керівник або заступник керівника
структурного підрозділу, до функціональних обов’язків якого належить реалізація
державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;

представники територіальних органів Національної поліції,  ДСНС (за згодою);
керівники або заступники керівників структурних підрозділів Тернопільської

міської  ради;
представники військових частин Збройних Сил, Національної гвардії,

розташованих на території Тернопільської міської територіальної громади,
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (за згодою);

представники громадських об’єднань ветеранів і учасників антитерористичної
операції, військово-патріотичних і військово-спортивних клубів та організацій,
керівники громадських штабів Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (за згодою);

представники інститутів громадянського суспільства, що провадять
діяльність у сфері національно-патріотичного виховання (за згодою);

представники місцевих засобів масової інформації, дитячих і молодіжних
друкованих видань патріотичного спрямування (за згодою);

представники закладів освіти, органів учнівського та студентського
самоврядування, дитячих та молодіжних громадських об’єднань, молодіжних
центрів (за згодою);

вчені, експерти, діячі освіти, науки, культури, мистецтва, спорту,
представники підприємств, установ, організацій (за згодою).

До складу координаційної ради може бути делеговано не більше як по одному
представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

При цьому жодних кваліфікаційних характеристик до потенційних членів
координаційної ради Положення не містить, що в системному взаємозв'язку означає
автоматичне включення представників громадськості до її складу.

Однак, жодною нормою не передбачено алгоритму дій у випадку подання
більше 1 кандидатури до включення в склад ради.

На цій підставі пропонується передбачити в нормах Положення яким чином
визначається кандидат, що включається до складу ради, у випадку подання
громадськими організаціями більше 1 кандидатури. Також необхідно чітко встановити,
що всі подані кандидати від громадських організацій в межах встановлених квот (не
більше 1 особи від організації) автоматично включаються до складу координаційної
ради.

Висновок

Проєкт рішення може бути прийнятий у запропонованій редакції з
урахуванням зауважень, оскільки в його змісті не виявлено корупціогенних факторів.


