
Інформована згода  

щодо виконання функцій члена Сумської обласної ради з координації дій  

у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

__________________________________________________________________________________ 
(посада) 

__________________________________________________________________________________ 
(контактні дані, телефон, e-mail) 

 

поінформований з приводу виконання функцій члена ради, а саме в тому, що можу: 

1. Здійснювати наступні функції: 

1.1. вносити пропозиції до порядку денного засідань ради, ініціювати розгляд питань 

безпосередньо на засіданні ради або в рамках дистанційного формату роботи; 

1.2. забезпечувати у межах своєї компетенції підготовку інформаційно-аналітичних 

матеріалів з питань, внесених на розгляд ради, зокрема мультимедійних презентацій;  

1.3. брати участь у розробці пропозицій до чинних і проектів нових нормативно-

правових актів та інших документів, які розглядаються радою; 

1.4. брати участь у засіданнях ради та інших формах роботи ради, зокрема доповідати 

з окремих питань, які розглядає рада, брати участь у їх обговоренні, голосувати з приводу 

запропонованих рішень; 

1.5. погоджувати (уточнювати) проекти протоколів роботи ради відповідно до власної 

позиції, висловленої в ході роботи ради, можу заявляти письмово окрему думку в разі незгоди з 

рішеннями, прийнятими радою; 

1.6. брати участь у розробленні та виконанні планів роботи ради; 

1.7. брати участь у підготовці річних звітів про роботу ради в межах своєї компетенції; 

1.8. користуватися правом публічно інформувати третіх осіб про діяльність ради в 

частині проведених нею заходів та прийнятих нею рішень; 

1.9. користуватися правом публічно позиціонувати себе як члена ради та виступати від 

її імені в межах рішень, прийнятих радою. 

2. Виконувати наступні зобов’язання: 

2.1. доручення ради виконувати в разі своєї добровільної згоди на виконання або в разі, 

коли таке виконання є частиною їхніх службових обов’язків;  

2.2. інформувати про прийняті радою рішення ту зацікавлену сторону (групу 

зацікавлених сторін), яку вони представляють; 

2.3. інформувати раду про рішення, прийняті зацікавленою стороною (групою 

зацікавлених сторін), яку вони представляють; 

2.4. завчасно попереджати секретаря/секретарку ради про неможливість особистої 

участі в засіданні чи інших формах роботи ради з поясненням причин; 

2.5. інформувати раду в особі її секретаря/секретарки про неможливість здійснення 

функцій члена ради з будь-яких причин (тривале відрядження, відпустка, настання ситуації 

конфлікту інтересів, що унеможливлює перебування в складі ради, перехід на іншу посаду тощо); 

2.6. інформувати секретаря/секретарку ради про зміну своєї контактної інформації. 

 

Погоджуюсь з текстом. 

 

_______________________  “____”________________ 20___ року 

(підпис)  (дата) 

 


