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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

 ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

діяльності департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації 

  

 

1. Інформація про ініційовану громадську експертизу 

Предмет експертизи – стан дотримання і виконання у 2012 році Порядку 

проведення Конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі Конкурс), 

затвердженого Постановою КМУ від 12 жовтня 2011р. № 1049 та 

«Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій 

області на 2012-2015 р.р.», затвердженої рішенням обласної Ради № 280 

від 14.02.2012. 

Мета експертизи – оцінка діяльності департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької обласної державної 

адміністрації щодо дотримання  у 2012 році Порядку проведення конкурсу 

з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими 

організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка та виконання «Програми сприяння 

розвитку громадянського суспільства»; 

Громадська експертиза здійснювалась шляхом: 

- Аналізу сайту Вінницької облдержадміністрації на наявність 

інформації про проведення Конкурсу, передбаченої Порядком про 

проведення Конкурсу та Постановою КМУ № 1049; 

- Аналізу отриманих за запитом на проведення громадської 

експертизи звітних документів;  

- Проведення експертних інтерв’ю з представниками громадянського 

суспільства та Вінницької обласної Ради (розробника «Програми 

сприяння розвитку громадянського суспільства»)  щодо 

ефективності проведення Конкурсу. 

Термін проведення: 13 березня – 24 травня 2013 року. 
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Контактна інформація ініціатора громадської експертизи:  

Громадська організація «Філософія Серця», голова правління – Грига 

Юлія Володимирівна, поштова адреса:  21037, а\с  4033, м. Вінниця,    т. 

0432-69-78-38, e-mail: philofh@meta.ua.  

2.Висновки та пропозиції  за результатами громадської експертизи 

Висновки по результатах громадської експертизи ґрунтуються на 

інформації, наданій департаментом інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації. 

Працівники  департаменту  не надали фінансових звітів та частково 

надали творчі звіти (5 із 13) організацій-виконавців проектів, чим 

порушили вимоги Порядку сприяння органами виконавчої влади в 

проведенні громадської експертизи (затверджений Постановою КМУ від 

05.11.2008 р. №976).  

Результати аналізу офіційного веб-сайту Вінницької облдержадміністрації  

інформація наявність рекомендації 

Оголошення про Конкурс так Оголошення не містить 
інформації про пріоритетні 
завдання, на вирішення 
яких мають спрямовуватись 
проекти, терміни 
проведення конкурсу,  
умови подання проектних 
пропозицій, перелік 
необхідних для подачі 
проектної пропозиції 
документів, адреси, за якою 
подаються проектні 
пропозиції. 

Порядок про проведення 
конкурсу 

ні Розмістити Порядок про 
проведення Конкурсу 
чинний станом на 2012р. 

Наказ про склад конкурсної 
комісії 

ні Розмістити наказ про склад 
конкурсної комісії у 2012р. 

Регламент роботи конкурсної 
комісії 

ні Розмістити регламент 
роботи конкурсної комісії у 
2012р. 

Протоколи засідання 
конкурсної комісії 

ні Розмістити протоколи 
засідання конкурсної комісії 
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за 2012 рік 

План заходів та інша 
інформація про виконання 
проектів 

ні Розмістити план заходів та 
іншу інформацію про 
виконання проектів за 
2012р. 

Творчі та фінансові звіти 
організацій-переможців 
Конкурсу 

ні Розмістити творчі та 
фінансові звіти організацій-
переможців Конкурсу у 2012 
році 

Щоквартальні моніторингові 
звіти 

ні Розмістити щоквартальні 
моніторингові звіти за 2012 
рік 

Підсумкові звіти по виконанню 
проектів 

ні Розмістити підсумкові звіти 
по виконанню проектів 

Результати аналізу документів, отриманих для проведення громадської 

експертизи: 

Назви документів невідповідності рекомендації 

Протоколи 
засідання 
конкурсної комісії 

1. В протоколі № 1  
зазначена кількість 
присутніх членів не 
відповідає кількості 
голосуючих. 

2. В протоколі № 3 
підроблено підпис 
члена комісії Григи Юлії 
Володимирівни 

Перевірити відповідність 
кваліфікації 
відповідальної за 
проведення Конкурсу 
посадової особи. 

Провести додаткове 
навчання посадових осіб, 
відповідальних за 
проведення Конкурсу для 
дотримання вимог 
Постанови КМУ № 1049.  

Звернутися до 
правоохоронних органів з 
заявою про перевірку 
правильності та 
достовірності інформації, 
зазначеної у протоколах.  

Творчі звіти 
організацій-
виконавців 

5 копій творчих звітів 
організацій-переможців 
Конкурсу підписані 
начальником управління з 
питань внутрішньої 
політики та зв’язків з 
громадськістю 

Забезпечити складання 
творчих звітів по проектах 
організаціями-
виконавціми. 
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Щоквартальні 
моніторингові 
звіти по 
виконанню 
проектів 

Відсутні в зв’язку з 
реорганізацією 
управління 

Розмістити на офіційному 
веб-сайті всі наявні 
моніторингові звіти. 

Положення про 
проведення 
Конкурсу 

- Пріоритетні 
напрямки, зазначені 
в  Положенні не 
приведені у 
відповідність до 
Програми сприяння 
розвитку 
громадянського 
суспільства; 

- Не визначені 
граничні розміри 
фінансування 
проектів 

- Не встановлені 
форми подання 
звітності 

Привести Положення про 
проведення Конкурсу у 
відповідність регіональній 
Програмі сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства та Постанові 
КМУ № 1049  

 

Результати проведення експертних інтерв’ю з представниками 

громадянського суспільства та Вінницької обласної Ради  щодо 

ефективності проведення Конкурсу: 

Представництво коментарі рекомендації 

Вінницької 
обласної Ради 

- Необхідно вжити заходів 
для визначення порядку 
формування конкурсної 
комісії; 

- Необхідно визначити 
пріоритети здійснення 
діяльності в рамках 
проектів; 

- Забезпечити звітування 
Департаменту 
інформаційної діяльності 
про результати 
проведення конкурсу на 
засіданні профільної 
комісії облради 

Врахувати зауваження 
представників 
Вінницької обласної 
ради в процесі 
проведення Конкурсу у 
2014 році. 

Інститутів 
громадянського 

- Забезпечити 
оприлюднення 

Врахувати зауваження 
представників 
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суспільства документів, 
передбачених Порядком 
проведення Конкурсу 
шляхом оприлюднення 
на офіційному веб-сайті 
Вінницької ОДА; 

- Привести у відповідність 
до нормативної бази 
Порядок проведення 
Конкурсу 

інститутів 
громадянського 
суспільства  в процесі 
проведення Конкурсу у 
2014 році. 

 

 


