
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник голови — керівник  

апарату обласної  

державної адміністрації  

_____________  С. М. Журман 

« 18 »       лютого       2015 року 

 

ПЛАН ДІЙ 

з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» 

в Чернігівській області на 2015 рік 

 

1. З метою налагодження діалогу з громадськістю, підвищення прозорості 

влади, покращання доступу до інформації забезпечити приведення до 

вимог чинного законодавства інформаційне наповнення та 

функціонування офіційних веб-сайтів облдержадміністрації, її 

структурних підрозділів, райдержадміністрацій. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

Протягом 2015 року 
 

2. Налагодити на регулярній основі роботу з проведення консультацій з 

громадськістю з питань формування і реалізації державної та 

регіональної політики згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики». 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

Протягом 2015 року 
 

3. Залучати представників інститутів громадянського суспільства, зокрема 

членів відповідних громадських рад, до роботи у складі консультативно-

дорадчих органів. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

Протягом 2015 року 
 

4. Ввести голів відповідних комітетів Громадської ради при 

облдержадміністрації (за згодою) до складу колегій структурних 

підрозділів облдержадміністрації, за необхідності внести зміни до 

відповідних положень про структурні підрозділи облдержадміністрації. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 

Громадська рада при облдержадміністрації 

(за згодою) 

Протягом 2015 року 
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5. Залучати членів громадських рад при органах влади до громадського 

обговорення проектів розпоряджень, програм, рішень згідно з вимогами 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики». 

Відділи апарату та структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації,  

громадські ради при органах виконавчої влади 

(за згодою) 

Протягом 2015 року 
 

6. Рекомендувати громадським радам при органах виконавчої влади 

створити у своєму складі комісію (робочу групу) з питань моніторингу 

відкритості та прозорості діяльності органу влади. 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, 

громадські ради при органах виконавчої влади 

(за згодою) 

Протягом 2015 року 
 

7. Сприяти широкому громадському обговоренню проекту Програми 

запобігання корупції у Чернігівській області на 2017 рік. 

Відділ запобігання, виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними органами 

апарату облдержадміністрації 

Березень 2015 року 
 

8. Забезпечити перегляд грифів «Для службового користування» чи інших 

грифів, що передбачають обмеження доступу до документа або 

інформації в ньому, які були надані до набрання чинності Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», з метою виконання 

пункту 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». 

Загальний відділ апарату та структурні 

підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

До 01 квітня 2015 року 
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9. Продовжити роботу щодо забезпечення загального доступу 

громадськості до матеріалів містобудівної документації у відповідності 

до Закону України «Про регулювання містобудівної документації». 

Управління містобудування та архітектури 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

Протягом 2015 року 
 

10. Забезпечити безперебійне функціонування мережі центрів надання 

адміністративних послуг та рівного доступу юридичних і фізичних осіб 

на одержання таких послуг. 

Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

Протягом 2015 року 
 

11. Забезпечити обмін електронними документами між центрами надання 

адміністративних послуг, облдержадміністрацією, структурними 

підрозділами облдержадміністрації та райдержадміністраціями із 

застосуванням технологій електронного цифрового підпису. 

Відділ інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення апарату облдержадміністрації, 

Центри надання адміністративних послуг в 

області (за згодою) 

Протягом 2015 року 
 

12. Забезпечити широке інформування громадян про роботу центрів 

надання адміністративних послуг. 

Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Центри надання адміністративних послуг в 

області (за згодою) 

Протягом 2015 року 
 

13. Сприяти проведенню інститутами громадянського суспільства 

моніторингу роботи центрів надання адміністративних послуг. 

Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Центри надання адміністративних послуг в 

області (за згодою) 

Протягом 2015 року 
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14. Сприяти проведенню інститутами громадянського суспільства 

громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади, 

громадських антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових 

актів та забезпечити розробку та виконання заходів для реалізації 

експертних пропозицій згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів 

України від 05.11.2008 № 976 «Про затвердження Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 

влади». 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

Протягом 2015 року 
 

15. Організувати проведення «Днів відкритих дверей» для ознайомлення 

представників громадськості та ЗМІ з роботою структурних підрозділів 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій (попередньо узгодивши 

дату та місце проведення заходу). 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

Протягом 2015 року 
 

16. Провести навчальні семінари щодо використання інструментів політики 

сприяння розвитку громадянського суспільства для заступників 

керівників структурних підрозділів, відповідальних за організацію 

консультацій з громадськістю, та для спеціалістів, які безпосередньо 

організовують консультації з громадськістю. 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, 

Чернігівський центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних установ, 

підприємств і організацій 

до 01 вересня 2015 року 
 

17. Провести навчальні семінари щодо впровадження технологій 

електронного урядування та розвитку електронної демократії. 

Чернігівський центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних установ, 

підприємств і організацій 

Відділ інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення апарату облдержадміністрації, 

Протягом 2015 року 
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18. Провести навчальні семінари працівників облдержадміністрації, 

структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, 

відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації з 

питань реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Чернігівський центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних установ, 

підприємств і організацій 

Протягом 2015 року 
 

19. Забезпечити інтеграцію системи електронної взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування з системою електронної 

взаємодії центральних органів виконавчої влади із застосуванням 

технологій електронного цифрового підпису. 

Відділ інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення апарату облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, 

Н.-Сіверського, Прилук (за згодою) 

Протягом 2015 року 

 

20. Забезпечити впровадження технології електронного підпису з метою 

переходу на безпаперовий документообіг в питанні прийняття й обробки 

електронних звернень від громадян до державних установ області. 

Відділ інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення апарату облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

Протягом 2015 року 
 

21. Забезпечити організацію громадського обговорення виконання Плану 

дій з підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності виконавчої 

влади області у рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий 

Уряд». 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

робоча група з питань виконання обласного 

плану заходів в рамках Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд», 

Громадська рада при облдержадміністрації 

(за згодою) 

До 15 грудня 2015 року 
 



 6 

22. Надати звітну інформацію про виконання плану заходів з підвищення 

рівня відкритості та прозорості діяльності виконавчої влади в області у 

рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації на адресу електронної пошти (uvp@cg.ukrtel.net). 

Відділи апарат облдержадміністрації, 

структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

Чернігівський центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних установ, 

підприємств і організацій 

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного 

за звітним періодом 

___________________________________ 

mailto:uvp@cg.ukrtel.net

