Додаток № 1
до наказу № 91/6 від 16.06.2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську комісію з питань кадрової політики при Головному
територіальному управлінні юстиції у Львівській області
1. Громадська комісія з питань кадрової політики при Головному
територіальному управлінні юстиції у Львівській області (надалі – Громадська
комісія) є спеціальним консультативно-дорадчим органом, основним завданням
якого є здійснення громадського контролю, аналізу та внесення пропозицій і
рекомендацій щодо кадрових питань, сприяння оновленню органів юстиції
Львівської області.
2. Громадська комісія керується Конституцією та законами України,
указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України і цим
Положенням.
3. Кількісний та персональний склад Громадської комісії затверджується
наказом Головного територіального управління юстиції у Львівській області за
письмовими поданнями інститутів громадянського суспільства.
Члени Громадської комісії здійснюють свою діяльність на громадських
засадах.
4. Основними завданнями Громадської комісії є:
1) здійснення громадського контролю за діяльністю Головного
територіального управління юстиції у Львівській області щодо кадрової
політики, в тому числі з питань призначення і звільнення державних
службовців органів юстиції області, а також накладення дисциплінарних
стягнень;
2) вироблення пропозицій щодо принципів і критеріїв оновлення органів
юстиції Львівської області, в тому числі щодо якісного проведення конкурсів
на заміщення вакантних посад, формування кадрового резерву;
3) надання рекомендацій щодо призначення кандидатів на вакантні
посади, а також звільнення із займаних посад за наявності обґрунтованих і
належних фактів неефективного виконання повноважень чи інших
неправомірних дій або бездіяльності;
4) внесення подань щодо проведення службових розслідувань за фактами
скарг, неправомірних дій чи бездіяльності державних службовців, їх можливої
невідповідності займаним посадам;
5) попередній аналіз проектів розпорядчих актів нормативного характеру
стосовно кадрової політики у Львівській області, розгляд і узагальнення звітів

територіальних органів юстиції на предмет ефективності забезпечення
гарантування та реалізації прав громадян;
6) проведення громадського обговорення кандидатур на керівні посади
структурних і територіальних підрозділів управління, заслуховування
кандидатів на відповідні посади на відкритих засіданнях Громадської комісії і
прийняття рішень про надання рекомендацій щодо призначення/непризначення
або звільнення цих осіб;
7) розгляд інших питань кадрової політики головного територіального
управління, районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції у Львівській
області.
5. Громадська комісія для виконання покладених на неї завдань має право
в установленому порядку:
1) запитувати та одержувати від структурних підрозділів необхідну
публічну інформацію, копії документів і матеріалів;
2) у разі необхідності заслуховувати кандидатів на вакантні посади
державних службовців, а також осіб щодо яких розглядається питання про
притягнення до дисциплінарної відповідальності або звільнення з органів
юстиції;
3) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції
Громадської комісії, працівників органів юстиції (за погодженням з їх
керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);
4) створювати тимчасові робочі групи, інші робочі органи для
розроблення і детального опрацювання окремих питань, що належать до
компетенції Громадської комісії, визначати порядок їх роботи, заслуховувати
їх звіти;
5) організовувати проведення громадських обговорень, круглих столів,
нарад, а також інших заходів із питань, що належать до компетенції
Громадської комісії;
6) приймати рішення про внесення подань щодо рекомендацій про
призначення, проведення службових розслідувань, притягнення державних
службовців до дисциплінарної відповідальності чи їх звільнення;
7) делегувати представників для участі у засіданнях конкурсних комісій,
а також комісії з питань службових розслідувань.
6. До складу Громадської комісії можуть входити представники
громадських об’єднань, профспілкових та благодійних організацій, асоціацій,
недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких
товариств і установ (далі - інститутів громадянського суспільства), а також
громадські активісти, які мають вищу юридичну освіту та досвід правозахисної
діяльності.
Громадська комісія формується у складі 15 осіб із строком повноважень
не більше 1 року.
До складу Громадської комісії входять голова, заступник голови,
секретар та члени комісії.
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Голова, заступник голови та секретар Громадської комісії обираються на
засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю від загального складу
комісії.
У разі пропуску членом Громадської комісії без поважних причин 3 і
більше засідань комісії приймається рішення про внесення змін до
персонального складу Громадської комісії шляхом введення нового члена
комісії за відповідним поданням інститутів громадянського суспільства.
7. Голова Громадської комісії:
- здійснює керівництво роботою Громадської комісії і представляє її у
відносинах з посадовими особами управління;
- скликає та організовує підготовку до проведення засідань;
- головує під час проведення засідань та інших заходів;
- підписує від імені комісії прийняті рішення і протоколи засідання.
8. Члени Громадської комісії мають право:
- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання
Громадської комісії, вносити пропозиції та зауваження;
- брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської комісії;
- ініціювати питання щодо надання висновку про невідповідність
займаним посадам державних службовців управління;
- пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської комісії.
9. Основною організаційною формою роботи Громадської комісії є
засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на місяць.
Засідання комісії є відкритими.
У засіданнях комісії із правом дорадчого голосу можуть брати участь
члени Громадської ради при Головному територіальному управлінні юстиції у
Львівській області, громадські активісти, а також начальник управління та/або
його заступники.
Засідання Громадської комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше половини членів від складу комісії.
Інші питання діяльності Громадської комісії вирішуються комісією
безпосередньо шляхом прийняття відповідного рішення або затвердження
регламенту роботи комісії.
10. Рішення Ради приймаються більшістю голосів від загального складу
комісії шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос
Голови Громадської комісії є вирішальним.
За результатами засідання оформлюється протокол, який підписується
Головою та секретарем Громадської комісії.
Рішення Громадської комісії разом із протоколом засідання надаються
для розгляду та врахування Головному територіальному управлінню юстиції у
Львівської області.
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11. Громадська комісія систематично інформує громадськість про свою
діяльність та прийняті нею рішення. Інформація про діяльність комісії та
підготовлені нею матеріали можуть розміщуватися на веб-сайті управління.
12. Організаційне, консультативне та інформаційне забезпечення
діяльності Громадської комісії здійснюється структурними підрозділами
Головного територіального управління юстиції у Львівської області (у межах
компетенції).
13. Інші питання діяльності Громадської комісії, внесення змін до
положення чи персонального складу, а також припинення діяльності комісії
вирішуються у встановленому порядку за відповідним поданням комісії або
інститутів громадянського суспільства.
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Додаток № 2
до наказу № 91/6 від 16.06.2015 р.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Громадської комісії з питань кадрової політики при
Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області

1. Бондарук Леся Станіславівна, ГО «Пріоритет права»;
2. Візняк Ярослав Ярославович, Громадська люстраційна рада;
3. Гарат Іван Васильович, БФ «Спадщина митрополита Шептицького»;
4. Дзямулич Юрій Михайлович, «Комітет Майдану Львівщини»;
5. Ільків Олег Богданович, БФ «Твоє право»;
6. Курівчак Ярина Володимирівна, ГО «Варта І»;
7. Мартинюк Юрій Анатолійович, ГФ «Народна самооборона»
8. Мазур Юрій Миколайович, Громадська люстраційна рада;
9. Петришин Андрій Михайлович, адвокат;
10. Саврій Ігор Ярославович, ГО «Автосотня самооборони»;
11. Спринський Іван Мирославович, ГО «Рабів до раю не пускають»
12. Цимбала Микола Іванович, ГО «Слава нації»;
13. Цікайло Оксана Андріївна, ГО «Розвиток громади»
14. Шелестак Наталія Володимирівна, ГО «Варта 700»;
15. Янко Галина Петрівна, адвокат;
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