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ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань національних спільнот
при Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини,
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій,
Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя,
національних меншин і міжнаціональних відносин
1. Рада з питань національних спільнот є постійно діючим
консультативно-дорадчим органом при Комітеті Верховної Ради України з
питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин (далі Комітет).
2. Рада з питань національних спільнот (далі – Рада) при Комітеті
утворюється з метою надання експертних пропозицій/рекомендацій щодо
підготовки, розгляду чи доопрацювання проектів законодавчих актів,
інформаційної та іншої підтримки діяльності Комітету.
3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, відомчими
нормативно-правовими актами, міжнародними договорами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цим положенням.
4. Рада діє на громадських засадах. Пропозиції, висновки консультативнодорадчої ради мають рекомендаційний характер.
5. Основними завданнями Ради є:
сприяння
суспільному
діалогу
при
виробленні
державної
етнонаціональної політики, забезпечення її більшої відкритості та прозорості;
безпосереднє залучення громадськості до законотворчої роботи, сприяння
проведенню слухань, обговорень, інших заходів Комітету;
координація діяльності та співпраці громадських об'єднань;
подання на розгляд Комітету пропозицій громадськості щодо
удосконалення законодавчого забезпечення у сфері етнонаціональної політики;
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виявлення невідповідності чинних законодавчих актів міжнародним
стандартам в сфері етнополітки та підготовка пропозицій щодо її усунення;
надання експертної та аналітичної підтримки у підготовці засідань та
інших заходів Комітету з питань етнополітики;
інформаційна підтримка діяльності Комітету, сприяння виконанню його
рішень.
6. Рада має право:
надавати експертні висновки, які мають рекомендаційний характер при
ухваленні рішення підкомітетом або Комітетом;
взаємодіяти з народними депутатами України, Уповноваженим Верховної
Ради України з прав людини, Офісом Президента України, органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями,
іншими установами та організаціями, експертами з питань етнополітики;
7. Персональний склад Ради затверджується рішенням Комітету.
8. Загальна кількість членів Ради має становити не більше 15 осіб.
9. До Ради можуть бути включені провідні фахівці відповідної сфери
права, експерти правозахисних громадських організацій, благодійних фондів,
міжнародних організацій, громадських об’єднань не більше одного
представника від однієї організації.
10. Кандидати до складу Ради подають особисту письмову заяву у
довільній формі до Комітету після оприлюднення на його офіційному веб-сайті
оголошення про формування Ради при Комітеті.
До заяви кандидати додають:
коротку біографічну інформацію (із зазначенням прізвища, імені, по
батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця
роботи, відомостей про освіту, інформації про наукову, трудову та/або
громадську діяльність особи у сфері етнонаціональної політики, контактної
інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти);
письмову згоду на обробку персональних даних;
рекомендаційний лист про делегування до складу ради.
Кандидатів до Ради можуть рекомендувати члени Комітету, громадські
об’єднання, міжнародні організації, наукові установи.
Кандидат до складу Ради є відповідальним за достовірність поданої ним
інформації.
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12. Комітет утворює Комісію по відбору членів Ради з числа кандидатів,
яка складається із Голови Комітету та голів підкомітетів Комітету.
Склад Ради з числа кандидатів формується за такими критеріями:
1) професійне
неупередженість;

та

інституційне

розмаїття

кандидатів,

політична

2) вагомість здобутків кандидатів у сфері етнополітики, захисту прав
національних меншин та корінних народів;
3) досвід роботи кандидатів в експертних комісіях, радах, робочих та
дослідницьких групах;
4) досвід підготовки аналітичних матеріалів, висновків тощо;
5) відповідність професійних навичок та кваліфікації завданням та цілям
діяльності консультативно-дорадчої ради;
6) ділова та професійна репутація.
13. Виключення зі складу Ради здійснюється на підставі особистої заяви
члена Ради та/або рішення Комітету.
14. Формою роботи Ради є засідання.
15. Рада організовує та проводить свої засідання та заходи за принципом
самоорганізації.
16. Рада про результати своїх засідань та заходів інформує членів
Комітету та секретаріат Комітету.
У засіданнях та заходах Ради можуть брати участь члени Комітету.
17. Рада на своєму першому засіданні затверджує Регламент та обирає
Голову.
Регламент Ради регулює порядок взаємодії її членів при підготовці
висновків та прийнятті рішень.
19. У відносинах із Комітетом, підкомітетами, секретаріатом Комітету
Раду представляє її Голова.

