30.03.2017

№

146

Про комісію з проведення щорічного
екологічного конкурсу „Україна в стилі
ЕКО“
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39, статті 41 Закону
України „Про місцеві державні адміністрації“, рішення обласної ради
від 07.10.2016 № 9-3/VII „Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії
національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області
на 2016-2020 роки“:
1. Утворити комісію з проведення щорічного екологічного конкурсу
„Україна в стилі ЕКО“, затвердити її склад та положення, що додаються.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Коваля В. В. та управління
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

Голова

Ю. Ткаченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
30.03.2017

№ 146

СКЛАД
комісії з проведення щорічного екологічного конкурсу „Україна в стилі ЕКО“

КОВАЛЬ

–

перший заступник голови обласної державної
адміністрації, голова комісії

–

начальник управління екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації,
заступник голови комісії

–

заступник начальника відділу земельних
ресурсів, заповідної справи, економіки
природокористування, взаємодії із ЗМІ
управління екології та природних ресурсів
обласної державної адміністрації, секретар
комісії

Віталій Володимирович
ЗВЯГІНЦЕВА
Олена Миколаївна
ЛИТВИН
Альона Валеріївна

Члени комісії:
ВАЛАНТИРЕЦЬ
Наталія Василівна

– координатор програм по роботі з сільскими
школами та громадами громадської організації
„Екологічний клуб „Еремурус“ (за згодою)

ВАСИЛЕНКО
Наталія Вікторівна

– головний спеціаліст відділу бухгалтерського
обліку та документообігу управління у справах
сім’ї, молоді та спорту обласної державної
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адміністрації
ГЛЄБОВ
Євгеній Миколайович

– голова громадської ради при обласній
державній адміністрації, директор Громадської
спілки „Агенція підтримки підприємництва
та інвестицій“ (за згодою)

ДАВИДЕНКО
Людмила Василівна

– директор Черкаського обласного центру
роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради (за згодою)

ДОМАНСЬКИЙ
Володимир Миколайович

– голова постійної комісії обласної ради
з питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту (за згодою)

КАРАБАН
Наталія Миколаївна

– начальник управління доходів, фінансів
виробничої
сфери
та
інформаційних
технологій Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації

КРИКУН
Альбіна Валеріївна

– начальник відділу взаємодії з громадськістю
та суспільно-політичних питань управління
культури та взаємозв’язків з громадськістю
обласної державної адміністрації

НІЖНІКОВ
Володимир Миколайович

– депутат обласної ради, заступник голови
постійної комісії обласної ради з питань
екології, використання природних ресурсів
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
(за згодою)

ОМАРГАЛІЄВ
Костянтин Сапартаєвич

– заступник
голови
адміністрації

обласної

державної

ПОЗНЯКОВ
– заступник начальника Державної екологічної
Олександр Володимирович
інспекції (за згодою)
СІМУШІНА
Оксана Іванівна

– заступник начальника управління – начальник
відділу спеціальної, позашкільної освіти
та виховної роботи управління освіти і науки
обласної державної адміністрації

СИНЕЛЬНИК
Ірина Анатоліївна

– начальник відділу економічного розвитку
та
інвестицій
виконавчого
комітету
Білозірської сільської ради (за згодою)

ХАРЧЕНКО
Олег Миколайович

– заступник
голови
громадської
ради
при
обласній
державній
адміністрації,
заступник директора Громадської організації
„Агенція
регіональної
підтримки
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підприємництва та інвестицій“ (за згодою)
ХРЯПАК
Юлія Сергіївна

– спеціаліст-економіст
сільської ради (за згодою)

Заступник голови – керівник апарату

Руськополянської

С. Овчаренко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
30.03.2017
№ 146
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з проведення щорічного екологічного конкурсу
„Україна в стилі ЕКО“
1. Комісія
з
проведення
щорічного
екологічного
конкурсу
„Україна в стилі ЕКО“ (далі – Комісія), приуроченого до відзначення
Всесвітнього дня охорони навколишнього природного середовища
є
допоміжним
органом
обласної
державної
адміністрації
(далі
–
облдержадміністрація),
який
утворюється
для
оцінки
та конкурсного відбору проектів, підготовлених громадськими об’єднаннями
екологічного спрямування, органами місцевого самоврядування, об’єднаними
територіальними громадами, навчальними закладами (дошкільними,
позашкільними, загальноосвітніми, вищими) або природознавчими гуртками
учнівської молоді з метою формування екологічних цінностей, сприяння
духовному зростанню, становленню нових ідеалів і орієнтирів дітей та молоді
області у взаємодії з природою рідного краю.
2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами
Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями обласної ради
та цим Положенням.
3. Метою утворення Комісії є:
надання підтримки ініціативам, спрямованим на підвищення рівня
екологічної культури дітей та молоді області;
залучення громадських об’єднань екологічного спрямування, органів
місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, навчальних
закладів
(дошкільних,
позашкільних,
загальноосвітніх,
вищих)
та природознавчих гуртків учнівської молоді (далі – Конкурсанти)
до забезпечення процесу екологічної просвіти і виховання дітей та молоді
області;
формування екологічного мислення дітей та молоді області;
сприяння у проведенні Конкурсантами просвітницької роботи в напрямку
охорони навколишнього природного середовища серед дітей та молоді області.
4. Основними завданнями Комісії є:
забезпечення прозорого та об’єктивного проведення конкурсного відбору
проектів;
підведення підсумків і визначення переможців щорічного екологічного
конкурсу „Україна в стилі ЕКО“ (далі – Конкурс);
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організація
інформаційного
забезпечення
проведення
оцінки
та конкурсного відбору проектів.
5. Інформація про склад Комісії та положення про неї розміщуються
на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та управління екології
та природних ресурсів облдержадміністрації.
6. Членство в Комісії не має створювати суперечностей між інтересами
членів цієї Комісії та Конкурсантами, проекти яких беруть участь у Конкурсі,
з метою недопущення упередженого ставлення при прийнятті рішень щодо
оцінки та конкурсного відбору проектів.
7. Засідання Комісії скликається за потребою. Інформація про час
та місце проведення засідання Комісії розміщується на офіційному веб-сайті
управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації не пізніше
як за три робочих дні до дня проведення засідання.
8. Оцінка проектів здійснюється Комісією на її засіданні за п’ятибальною
системою (0 – повна невідповідність, 1 – значна невідповідність, 2 – часткова
відповідність, 4 – значна відповідність, 5 – повна відповідність) із заповненням
форми згідно з додатком 1.
Переможцями конкурсу стають Конкурсанти, які набрали максимальну
кількість балів.
Перелік організацій-переможців складається відповідно до рейтингу.
Форма результатів оцінювання проектів членами комісії визначена згідно
з додатком 2.
9. Загальна сумарна вартість відібраних проектів не може перевищувати
обсяг коштів, передбачених рішенням обласної ради для фінансування
організації та проведення щорічного екологічного конкурсу „Україна в стилі
ЕКО“ на відповідний рік.
10. Комісія має право:
залучати до участі в своїй роботі представників територіальних органів
центральних
органів
виконавчої
влади,
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій
та
органів
місцевого
самоврядування, громадських об’єднань, навчальних закладів, наукових
та інших установ (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних
експертів (за згодою);
отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених
на неї завдань;
приймати рішення про продовження терміну прийняття документації;
приймати рішення щодо недопущення до участі в Конкурсі проектів,
що не відповідають Порядку проведення Конкурсу.
11. Склад Комісії затверджується розпорядженням облдержадміністрації.
До складу Комісії залучаються представники облдержадміністрації,
обласної ради та визначені шляхом жеребкування представники
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від громадських організацій екологічного спрямування, органів місцевого
самоврядування, об’єднаних територіальних громад, навчальних закладів.
12. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням
її голови.
Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності – заступник голови.
Підготовку матеріалів на засідання Комісії забезпечує її секретар.
Рішення вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше
половини присутніх на засіданні членів Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого
на засіданні.
Рішення фіксуються в протоколі засідання, що підписується головуючим
на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії.
Член Комісії, який не підтримує рішення, може викласти
в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Контроль за виконанням рішень Комісії здійснюється управлінням
екології та природних ресурсів облдержадміністрації.
13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення
діяльності Комісії здійснює управління екології та природних ресурсів
облдержадміністрації.
14. Діяльність
Комісії
припиняється
за
розпорядженням
облдержадміністрації, після прийняття якого секретар Комісії в місячний
термін забезпечує передачу документів на зберігання до архіву
облдержадміністрації.

Заступник голови – керівник апарату

С. Овчаренко

Додаток 1
до Положення про комісію
з проведення щорічного
екологічного конкурсу
„Україна в стилі ЕКО“
(пункт 8)
Індивідуальний оціночний лист проекту членом Комісії
Будь ласка, поставте від 0 до 5 балів у кожній графі навпроти кожного проекту (0 – повна невідповідність, 1 – значна невідповідність,
2 – часткова відповідність, 4 – значна відповідність, 5 – повна відповідність). За потреби – прокоментуйте.
№ з/п

Назва
проекту,
Конкурсант

відповідність
проекту
визначеним
пріоритетам

раціональність
та
обґрунтованість
бюджету

Оцінка проектів за критеріями
наявність
залучення до залучення до
власних чи
реалізації
реалізації
залучених
проекту
проекту
ресурсів
партнерських навчальних
для
організацій
закладів
реалізації
області (для
проекту
навчальних
закладів –
залучення
інших
навчальних
закладів)

1.
2.
3.

Член комісії ______________________ ________________ ________________ 20___
(Прізвище, ініціали)

(підпис)

(дата)

орієнтовна
кількість
осіб, на
яких
спрямована
дія проекту

наявність
у Конкурсанта
досвіду,
кадрового та
іншого
ресурсного
потенціалу для
успішної
реалізації
проекту

Коментарі
члена
комісії
щодо
проекту

Додаток 2
до Положення про комісію
з проведення щорічного
екологічного конкурсу
„Україна в стилі ЕКО“
(пункт 8)
ФОРМА
результатів оцінювання проектів членами Комісії

Особа 15

Особа 14

Особа 13

Особа 12

Особа 11

Особа 10

Особа 9

Особа 8

Особа 7

Особа 6

Особа 5

Особа 4

Особа 3

Особа 2

Особа 1

Розподіл проектів за результатами оцінювання членами Комісії

Проект № 1
Проект № 2
Проект № 3
Проект № 4
Проект № 5
Проект № 6

Голова комісії _______________ _____________ _____________ 20___
(Прізвище, ініціали)

(підпис)

(дата)

