
Ініціативній групі з підготовки 

установчих зборів щодо формування 

громадських експертних комісій 

при Сумській міській раді 

згідно з рішенням СМР  

від 05.11.2014 № 3679-МР 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 

Я, _______________________________________________________________,  
(вказати П.І.Б.) 

маю намір взяти участь в установчих зборах щодо формування громадських 

експертних комісій при Сумській міській раді, а також прошу включити мою 

кандидатуру до складу ______________________________________________ 
(вказати назву громадської експертної комісії) 

__________________________________________________________________. 

 

До заяви додаю: 

- анкету учасника установчих зборів щодо формування громадських 

експертних комісій при Сумській міській раді; 

- біографічну довідку; 

- рішення керівника інституту громадянського суспільства про 

делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене 

печаткою (у разі делегування від громадської організації); 

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту 

громадянського суспільства (у разі делегування від громадської 

організації). 

 

З Положенням про громадські експертні комісії Сумської міської ради 

VI скликання, затвердженим рішенням Сумської міської ради від 05.11.2014 

№ 3679-МР, ознайомлений. 

 
 

 

“_____” ________________ 2014 р. ______________________/___________________________ 

 

(підпис) (розшифровка підпису) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ініціативній групі з підготовки 

установчих зборів щодо формування 

громадських експертних комісій 

при Сумській міській раді 

згідно з рішенням СМР  

від 05.11.2014 № 3679-МР 

 
 

АНКЕТА 
учасника установчих зборів щодо формування 

громадських експертних комісій  

при Сумській міській раді VI скликання 

(рішення СМР від 05.11.2014 № 3679-МР) 
 

1. П.І.Б. ______________________________________________________________________ 

2. Місце фактичного проживання (адреса)_________________________________________ 

3. Контактний телефон та електронна пошта  ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Освіта _____________________________________________________________________ 

5. Місце роботи _______________________________________________________________ 

6. Фах, за яким працюєте _______________________________________________________ 

7. Досвід громадської діяльності _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. В якій громадській експертній комісії плануєте працювати?  

_____________________________________________________________________________ 

9. Чому обираєте саме цю комісію? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Які питання Ви плануєте порушити для розгляду у громадських експертних комісіях?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Я __________________________________________________________________________________________________________, 

(П. І. Б.) 
що мешкає за адресою __________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
документ, що посвідчує особу ___________________________________________________________________________________, шляхом підписання цього тексту, 
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 № 2297-VI даю згоду ініціативній групі 
з підготовки установчих зборів для формування громадських експертних комісій при Сумській міській раді згідно з рішенням 
СМР від 05.11.2014 № 3679-МР на обробку моїх персональних даних (П.І.Б., місце фактичного проживання (адреса), 
контактний телефон та електронна пошта, освіта, місце роботи, фах, досвід громадської діяльності) з метою здійснення заходів, 
пов'язаних з діяльністю громадських експертних комісій при Сумській міській раді. Згода дається на термін поки не мине 
потреба. Мої персональні дані можуть бути відкликані за заявою, направленою володільцю персональних даних. 
Мої персональні дані, на обробку яких надаю згоду, можуть бути передані третім особам (Сумській міській раді тощо), а також 
у випадках, передбачених законодавством України. Передача моїх персональних даних третім особам у випадках, 
не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за погодженням зі мною. 
 
 

“_____” ________________ 2014 р.   ______________________/___________________________ 

 
(підпис) (розшифровка підпису) 


