Рекомендації
щодо заходів, які можуть бути передбачені
у планах дій з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
обласних, Київської міської держадміністрацій
(за напрямами реалізації Ініціативи)

У напрямі «Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства,
їх участі у формуванні та реалізації державної політики»:
внесення змін до регламентів обласної, Київської міської, районних, районних
у м. Києві держадміністрацій з метою їх узгодження із законодавством з питань
залучення громадськості до формування та реалізації державної політики;
створення можливості для участі благодійних організацій у конкурсах з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з
місцевого бюджету;
розроблення і подання на розгляд обласних рад проектів дво-, трирічних
програм сприяння розвитку громадянського суспільства;
запровадження проведення на регулярній основі (за окремим графіком)
експертних зустрічей для обговорення актуальних проблем розвитку регіону за
участю голови місцевої держадміністрації або його заступників та представників
інститутів громадянського суспільства, науковців, експертів;
організація навчання працівників обласної, Київської міської, районних,
районних у м. Києві держадміністрацій, а також представників інститутів
громадянського суспільства методикам використання основних інструментів
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики
(проведення консультацій з громадськістю, взаємодія з громадською радою, сприяння
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади).
У напрямі «Забезпечення доступу до публічної інформації»:
забезпечення перегляду грифів «Для службового користування» чи інших
грифів, що передбачають обмеження доступу до документа або інформації в ньому,
які були надані до набрання чинності Законом 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» (строк – до 1 квітня 2015 року);
забезпечення вільного доступу громадськості до містобудівної документації та
геоінформаційних даних (у тому числі в електронній формі), зокрема вжиття заходів
до організації перегляду практик застосування грифа «ДСК» щодо містобудівної
документації, у тому числі генеральних планів міст, оприлюднення генеральних

планів міст у спосіб, передбачений Законом України «Про регулювання містобудівної
діяльності»;
організація навчання працівників обласної, Київської міської, районних,
районних у м. Києві держадміністрацій, а також представників інститутів
громадянського суспільства з питань реалізації Закону України «Про доступ до
публічної інформації»;
створення міжвідомчих груп із впровадження стандарту Ініціативи з прозорості
видобувних галузей (Extractive Industries Transparency Initiative) у регіонах видобутку
корисних копалин.
У напрямі «Запобігання і протидія корупції»:
оприлюднення на офіційних веб-сайтах обласної, Київської міської, районних,
районних у м. Києві держадміністрацій декларацій про доходи, майно і витрати
керівників відповідних органів та їх заступників (строк – до 1 травня 2015 року);
розроблення із залученням органів місцевого самоврядування та представників
громадськості антикорупційних регіональних програм на виконання пункту 11
заходів з реалізації плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий
Уряд» у 2014 – 2015 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
від 26 листопада 2014 р. № 1176 (строк – до 1 квітня 2015 року);
затвердження на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання
корупції» антикорупційних програм обласних, Київської міської, районних
держадміністрацій;
створення моніторингових комітетів інфраструктурних проектів регіонального
рівня (після затвердження Кабінетом Міністрів Типового положення про
моніторинговий комітет інфраструктурних проектів);
впровадження механізмів залучення представників громадськості до
моніторингу дотримання місцевими держадміністраціями антикорупційного
законодавства (моніторингові групи, інструменти спрощеного повідомлення про
випадки корупції тощо).
У напрямі «Підвищення якості надання адміністративних та соціальних
послуг»:
виділення для роботи центрів надання адміністративних послуг приміщень
достатньої площі та забезпечення їх необхідним обладнанням, залучення достатньої
кількості адміністраторів;
забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних послуг, згідно з Переліком, затвердженим
розпорядженням Кабінету Міністрів від 16 травня 2014 р. № 523;
забезпечення широкого інформування громадян про роботу центрів надання
адміністративних послуг;
організація вивчення громадської думки (анкетування) щодо якості роботи
центрів надання адміністративних послуг та врахування його результатів;

сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства моніторингу
роботи центрів надання адміністративних послуг та врахування його результатів.
У напрямі «Впровадження технологій електронного урядування та
розвиток електронної демократії»:
здійснення заходів з метою впровадження платформи “Відкрите місто”,
пілотних ініціатив для підвищення рівня поінформованості громадськості у сфері
бюджетування, створення бюджетної інформації, дружньої до користувача;
участь у проведенні національної інформаційно-просвітницької кампанії
«Публічні бібліотеки — мости до електронного урядування»;
організація навчання працівників обласної, Київської міської, районних,
районних у м. Києві держадміністрацій, а також представників інститутів
громадянського суспільства методикам використання основних інструментів
електронного врядування та електронної демократії.

