ЗВІТ
за результатами громадського обговорення проекту плану дій
з реалізації Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” у 2014 – 2015 роках
в Інтернеті та під час круглих столів у мм. Львові, Херсоні, Дніпропетровську
Пропозиції, зауваження

Автор

Результат розгляду

1.

Як на практиці поєднати інтереси простих громадян України, олігархів і влади?
Які інтереси переслідують громадяни України?
Для цього слід офіційно запитати у громадян кожної територіальної громади,
які будуть присутні на загальних зборах громади:
Що для них сьогодні слід зробити в першу чергу, що в другу, в третю
і так далі чергу?
Опитування повинно бути документально зафіксовано і оброблено за
допомогою спеціальної методики (Авторське свідоцтво
№51978 від 31.10.2013 р.), яка гарантує виявлення найактуальніших проблем,
які найбільше турбують абсолютну більшість її громадян
(http://www.marchuk.vn.ua)

Марчук Ігор,
громадська рада при
Вінницькій
облдержадміністрації

Пропозиція буде розглянута
під час розроблення
місцевими органами
виконавчої влади проектів
планів дій з реалізації
Ініціативи у відповідних
регіонах

2.

Розробити та впровадити систему вдосконалення управління соціальногуманітарною сферою з використанням функціонального підходу та
персоніфікованого обліку громадян і послуг („вознесенський досвід”)

Муценко Дмитро,
Херсонська обласна
організація „Ліги
соціальних
працівників
України”,
Херсонський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Пропозиція буде розглянута
під час виконання завдань
плану дій, визначених у
розділі „Підвищення якості
надання адміністративних та
соціальних послуг”

3.

Розглянути можливість формування міжнародних консорціумів для реалізації
ряду технологічних сервісів на підтримку Ініціативи „Партнерство „Відкритий
Уряд”. Можемо надати консультації з підготовки таких проектів

Кульчицький Іван,
громадська
організація „Агенція

Частково враховано
Передбачено партнерство з
міжнародними організаціями
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Європейських
Інновацій”

під час виконання плану дій

4.

Удосконалення процедури обговорення в широкому колі професійної
громадськості кандидатів на керівні посади в органи центрального державного
управління та їх відкликання

Вдовиченко
Анатолій,
Спілка буровиків
України

Пропозиція буде розглянута
під час розроблення
законопроекту щодо участі
громадськості у процесі
формування та реалізації
державної політики, вирішенні
питань місцевого значення
(пункт 4 плану дій)

5.

Домінантна роль інститутів громадянського суспільства в управлінні вищих
навчальних закладів за європейським прикладом

Вдовиченко
Анатолій,
Спілка буровиків
України

Враховано в Законі України
„Про вищу освіту”,
прийнятому 1 липня 2014 р.

6.

Настала пора ліквідувати ВАК та інші подібні органи та передати ці функції
науковій громадській спільноті за прикладом більшості розвинутих країн

Вдовиченко
Анатолій,
Спілка буровиків
України

Враховано в Законі України
„Про вищу освіту”,
прийнятому 1 липня 2014 р.

7.

Прозорість в діяльності видобувних галузей згідно міжнародної ініціативи

Вдовиченко
Анатолій,
Спілка буровиків
України

Враховано
(пункт 8 плану заходів)

8.

Всі зміни проводити з метою подальшого розширення та поглиблення
можливостей реального впливу на діяльність органів влади з боку активної
громадськості

Дорошева Алла,
відокремлений
підрозділ
громадської
організації
„Всеукраїнська

Враховано
(пункти 1 та 4 плану заходів)

3

9.

Для України актуальним питанням є законодавча база діяльності неприбуткових
організацій в цілому, в тому числі соціальних підприємств. Зразком у вирішенні
цього питання може стати відповідний досвід Польщі, Великобританії, адже
участь неприбуткових структур у виконанні соціальних замовлень дуже важлива

колегія людей з
обмеженими
можливостями
„Соціальна
солідарність”, член
громадської ради при
Рівненській
облдержадміністрації
Дарнопих В. О.,
Асоціація „Міста
електронного
урядування”

Пропозиція буде розглянута
під час розроблення проекту
нової редакції Закону України
«Про соціальні послуги»
(пункт 17 плану заходів)

10. Упровадження інформаційно-аналітичної системи „Е-лікарня”, „Єдиний
медичний простір” в м. Києві та Дніпропетровській області (не частково, а у
повному обсязі) з можливістю електронної реєстрації на прийом до лікаря,
доступу до електронних медичних карт пацієнтів, електронного обліку
лікарських препаратів, що закуповуються

Сідельник Лариса,
Всеукраїнський
благодійний фонд
„Крона”

Пропозиція буде розглянута
під час розроблення
Дніпропетровською
облдержадміністрацією та
Київською
міськдержадміністрацією
планів дій з реалізації
Ініціативи

11. Запровадження у медичних закладах електронної медичної картки пацієнта
(відповідальний – МОЗ)

Сідельник Лариса,
Всеукраїнський
благодійний фонд
„Крона”

Не враховано
На думку МОЗ, впровадження
у медичних закладах
електронної медичної картки
пацієнта на поточному етапі
неможливе з огляду на
відсутність бюджетного
фінансування таких робіт
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12. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінету Міністрів проекту
Закону України щодо відповідальності держслужбовців перед громадянським
суспільством, процедури висловлення недовіри та відкликання

Корбут П.

Не враховано
Питання має розглядатись у
проекті Закону України «Про
державну службу», що
розробляється
Нацдержслужбою

13. Впровадження (коригування існуючої) системи управління якістю надання
послуги з управління Державою (далі – СУЯ) для громадян України, створення
робочого органу, який інспектуватиме СУЯ із залученням громадськості

Корбут П.

Пропозиція буде розглянута
під час виконання завдань
плану дій, визначених у
розділі „Підвищення якості
надання адміністративних та
соціальних послуг”

14. Варто розглянути можливість прийняття окремого закону, який визначатиме
порядок проведення консультацій з громадськістю при підготовці, розгляді та
прийнятті проектів нормативно-правових актів, незалежно від суб’єктів їх
прийняття. Дія відповідного нормативного акта поширюватиметься як на органи
державної влади (в тому числі й парламент), так і на органи місцевого
самоврядування

Линник Наталія,
Всеукраїнська
громадська
організація „Комітет
виборців України”

Враховано
(пункт 4 плану заходів)

15. Потрібно терміново перекрити лазівку безвідповідальності чиновників у містах
обласного підпорядкування, які аргументують відсутністю „виконавчої влади”, а
значить, і, наприклад, громадська експертиза не для них

Панько Валерій,
Фонд „Творча
ініціатива”

Враховано
(пункт 4 плану дій).
Передбачається, що дія Закону
України щодо участі
громадськості у процесі
формування та реалізації
державної політики, вирішенні
питань місцевого значення
поширюватиметься і на органи
місцевого самоврядування
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16. Впровадженням електронного урядування, єдиного електронного
документообігу (обов’язково, бо без нього е-врядування – імітація та послуги),
технічним веденням всіх реєстрів та розвитком електронної демократії має
займатись один орган, підпорядкований Кабміну в цілому, діяльність якого може
спрямовуватись через Віце-прем’єра чи Прем’єра безпосередньо

Пінчук А. М.,
Всеукраїнська
громадська
організація
„Українська
стратегія”

У червні 2014 р. Кабінет
Міністрів утворив
Державне агентство з питань
електронного урядування,
діяльність якого
спрямовуватиметься через
профільного віце-прем’єрміністра

17. Стратегію електронного урядування розробили ще при Януковичі. Тому немає
що розробляти, пора її просто реалізовувати. Плюс, впровадження форумів та
офіційних сайтах міністерств, відомств, дасть змогу спілкування влади та
громадян он-лайн

Метлюх Ігор,
громадська
організація „Комітет
підприємців міста
Івано-Франківська”

Враховано
(пункти 21, 22 та 25 плану
заходів)

18. Прийняття законопроектів, розроблених Т. Монтян, щодо формалізації прав
власності, відкриття реєстрів на майно та кадастрів, запровадження процедур
прийняття легітимних рішень співвласниками майна

Лаврінок Майя,
ОСББ „Будинок на
лузі”

Не враховано
За інформацією Мінрегіону,
відповідні пропозиції
Т. Монтян не викладені
у вигляді законопроектів.
Крім того, запропоновані нею
механізми співвласності майна
у рамках об’єднання
співвласників
багатоквартирних будинків
порушують усталену практику
забезпечення права на
приватну власність (житло),
яка сформувалась за
результатами приватизації
житлового фонду в Україні.
Наразі відповідно до
цивільного законодавства у
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19. Визначити юридичний термін – декласація (для народних депутатів за
Піхоцький Василь,
„кнопкодавство” (при відео, фотофіксації), відсторонення на місяць від
громадська
голосування, зняття заробітної плати на час відсторонення і пільг після
організація „Ідея”
закінчення каденції, при повторному порушенні – подання Голови Верховної
Ради та Центральної виборчої комісії про автоматичне позбавлення мандату,
пожиттєва заборона на зайняття посад, які фінансуються з бюджету та
призначення мінімальної пенсії незалежно від заслуг, вислуги і стажу). У разі
ігнорування таких порушень з боку Голови Верховної Ради та ЦВК – втрата
посад та кримінальна відповідальність за статтею державний переворот, із
санкціями як при повторних порушеннях народними депутатами. Прописати всю
процедуру у виборчому кодексі. Застосовувати декласацію з специфікою фаху до
суддів, прокурорів, міліціонерів, міністрів тощо. Виписати відповідні процедури
у профільних законах

нових житлових об’єктах
наявна можливість реалізації
сценарію володіння
співвласниками не окремими
помешканнями, а частинами
багатоквартирного будинку.
Також потрібно зауважити, що
відповідно до Закону України
„Про внесення зміни до статті
28 Закону України „Про
державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх
обтяжень” щодо отримання
інформації співвласниками
багатоквартирного будинку”
спрощено процедуру доступу
громадян до відповідної
інформації за запитами
Не враховано
Законодавче врегулювання
порушених питань не
належить до компетенції
Уряду
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20. Інформування та оприлюднення результатів роботи за цим проектом та ходу
його реалізації

Левчук Дар’я,
громадська
організація
„Правозахисний
центр „Ліга жіноквиборців”

Враховано
Передбачено завдання щодо
розроблення
Держкомтелерадіо
проекту плану заходів з
інформаційного
супроводження реалізації
Ініціативи „Партнерство
„Відкритий Уряд” в Україні у
2014 – 2015 роках

21. Контроль громадськості за витрачанням коштів державними установами та
обов’язковий аудит і оприлюднення звітів державними установами

Трикоз Микола,
Враховано
громадська рада при
(пункт 22 плану заходів)
головному управлінні
Міндоходів у
Львівській області

22. Обов’язкова реєстрація осіб, які займаються збором коштів для благодійної
допомоги, та обов’язковий аудит їх діяльності

Трикоз Микола,
громадська рада при
головному управлінні
Міндоходів у
Львівській області

Пропозиція буде розглянута
під час розроблення
законопроектів про внесення
змін до Закону України “Про
благодійництво та благодійні
організації” та до Бюджетного
кодексу України

23. Внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів
(інших нормативних актів) в частині підвищення покарання за корупцію та
покривання корупційних злочинів

Трикоз Микола,
громадська рада при
головному управлінні
Міндоходів у
Львівській області

Відповідні заходи передбачені
у Законі України «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України у
сфері державної
антикорупційної політики у
зв’язку з виконання Плану дій
щодо лібералізації

8

Європейським союзом
візового режиму для України»,
а також у прикінцевих
положеннях Закону України
«Про Національне
антикорупційне бюро
України»

24. Додати до пункту „Розробка із залученням громадськості методичних
рекомендацій з виявлення корупційних ризиків в діяльності працівників органів
юстиції” слова „інші органи управління”

Павлюк Галина,
Союз Українок

Не враховано
Реалізація завдання у
запропонованій редакції є
пілотним проектом Мін’юсту,
який дозволить напрацювати
методику відповідної роботи, а
згодом поширити її на інші
органи виконавчої влади

25. Перелік розділів плану дій не в повній мірі відповідає напрямкам здійснення
ПВУ, визначених Декларацією Відкритого Уряду: відкритість інформації,
громадська участь, доброчесність адміністрації та новітні технології

Конотопцев Олег,
Харківська обласна
організація
громадської
організації „Фонд
місцевої демократії”,
Харківській
регіональний
інститут
Національної
академії державного
управління при
Президентові
України

Враховано
До плану дій додано розділ
„Забезпечення доступу до
публічної інформації”
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26. Велика кількість заходів не має відношення до Ініціативи, зокрема: № 2, 3,11,13,
15 та 17, а формулювання назв багатьох дій в розділах 1 та 2 дуже неконкретні
(наприклад, „сприяння”) та не гарантують наявності кінцевого продукту
(„подання до Кабінету Міністрів”)

Конотопцев Олег,
Харківська обласна
організація
громадської
організації „Фонд
місцевої демократії”,
Харківській
регіональний
інститут
Національної
академії державного
управління при
Президентові
України

Не враховано
Формулювання завдань плану
дій відповідає повноваженням
органів виконавчої влади та
Кабінету Міністрів України, а
також основним пріоритетам
Ініціативи

27. У розділі 4 необхідно передбачити відповідні заходи з професійної підготовки
чиновників щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій та
технологій електронного урядування (наприклад, включення відповідної
навчальної дисципліни до програми підготовки магістрів державного
управління)

Конотопцев Олег,
Харківська обласна
організація
громадської
організації „Фонд
місцевої демократії”,
Харківській
регіональний
інститут
Національної
академії державного
управління при
Президентові
України

Не враховано
Відповідні освітні курси вже
представлені у навчальних
програмах Національної
академії державного
управління при Президентові
України та регіональних
інститутів підвищення
кваліфікації працівників
органів державної влади,
місцевого самоврядування

28. Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів від 11.12.1999 р. № 2263 „Про
затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації”, якими
передбачити консультації з громадськістю та залучення її до процесу підготовки

Кіщенко В’ячеслав,
Одеський суспільний
інститут соціальних

Не враховано
Розгляд таких пропозицій
доцільний після реалізації
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нормативних актів з соціально значущих питань, а також обов’язковість
розгляду органами виконавчої влади пропозицій, підготовлених створеними при
них консультативно-дорадчими органами

технологій

Концепції реформування
місцевого самоврядування та
територіальної організації
влади в Україні
(розпорядження Кабінету
Міністрів від 01.04.2014 р.
№ 333) та схвалення
Верховною Радою України
змін до законодавства в
частині децентралізації
повноважень органів
державної влади
У той же час, проведення
місцевими
держадміністраціями
консультацій з громадськістю
та обов’язковість розгляду
пропозицій консультативнодорадчих органів при них
передбачені законодавством

29. Внести зміни до підзаконних нормативно-правових актів на рівні постанов
Уряду та наказів центральних органів виконавчої влади з питань житловокомунального господарства, що регулюють питання надання житловокомунальних послуг, які б передбачали участь громадськості у всіх етапах
формування тарифів, оцінки обсягів та якості наданих послуг і виконаних
ремонтних робіт

Кіщенко В’ячеслав,
Одеський суспільний
інститут соціальних
технологій

Не враховано
Розгляд таких пропозицій
можливий після схвалення
Верховною Радою України
нової редакції Закону України
«Про житлово-комунальні
послуги» (реєстраційний
номер 1581 від 22.12.2014 р.)

30. Заходи з розвитку „електронного урядування” повинні базуватись на реальному
стані інформатизації органів виконавчої влади

Вагіла Марія,
Враховано
Львівська
(пункт 21 плану заходів)
облдержадміністрація
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31. Запровадити адміністративну відповідальність для чиновників та
держслужбовців за ухиляння чи відмову у наданні інформації

32. Громадські організації мають створювати власні сайти та інформувати
громадськість про результати громадських слухань

Бойко О. Б.,
громадська
організація „Бюро
недержавних
досліджень”
(м. Львів)

Питання відповідальності за
порушення права на доступ до
публічної інформації
врегульовано Законом 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"

Бойко О. Б.,
громадська
організація „Бюро
недержавних
досліджень”
(м. Львів)

Не враховано
Відповідно до частини першої
статті 3 Закону України «Про
громадські об’єднання»
громадські об’єднання
утворюються і діють на
принципах, зокрема,
прозорості, відкритості та
публічності. Публічність
означає, що громадські
об'єднання інформують
громадськість про свої мету
(цілі) та діяльність (частина
сьома статті 3 цього Закону
України). Водночас Кабінет
Міністрів України не має
повноважень зобов’язати
громадські організації
створювати власні сайти для
інформування про їх
діяльність

33. Рівний доступ громадських об’єднань до громадських рад
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Бойко О. Б.,
громадська
організація „Бюро
недержавних
досліджень”
(м. Львів)

Пропозиція буде розглянута
під час розроблення
пропозицій щодо внесення
змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 03.11.10
№ 996
(пункт 1 плану заходів)

34. Вільний доступ громадян до участі у роботі сесій всіх рівнів

Баєва Тетяна,
Хмельницька обласна
громадська
організація
Подільський центр
„Гендерна рада”

Не враховано
Відповідна норма передбачена
Законом України «Про доступ
до публічної інформації».
Визначення завдань органам
місцевого самоврядування не
належить до компетенції
Кабінету Міністрів України

35. Антикорупційний закон та притягнення до відповідальності чиновників
попереднього уряду

Баєва Тетяна,
Хмельницька обласна
громадська
організація
Подільський центр
„Гендерна рада”

Питання врегульоване
Верховною Радою України
14 жовтня 2014 р. шляхом
прийняття Закону України
«Про очищення влади» та
Закону України «Про
запобігання корупції»

36. Залучення ІТ-індустрії до розробки державної політики у сфері уніфікації
електронних баз даних, програмного забезпечення

Новікова Оксана,
громадська
організація
„Кримська хвиля”

Пропозиція буде розглянута
під час виконання завдань,
передбачених пп. 6, 20, 21
плану заходів

37. До зазначених заходів потрібно назначити відповідальних осіб за їх виконання та Дембіцький Віталій,
передбачити відповідальність органів на місцях за невиконання заходів
громадська
організація

Враховано
У плані дій визначені
відповідальні органи
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„Молодіжне
об’єднання „Файне
місто”

виконавчої влади.
За виконання завдань
нестимуть відповідальність
керівники відповідних органів

38. Роз’яснення населенню через ЗМІ (ролики, мультфільми) заходів у рамках
Ініціативи

Рудницька Антоніна,
Хмельницька
районна громадська
організація
„Берегиня”

Враховано
Передбачено завдання щодо
розроблення
Держкомтелерадіо
проекту плану заходів з
інформаційного
супроводження реалізації
Ініціативи „Партнерство
„Відкритий Уряд” в Україні у
2014 – 2015 роках

39. На даний час боротись з корупцією – найважливіше завдання, так ми зможемо
виграти війну

Медвідь Оксана,
ГФ „Народна
Самооборона”

Враховано
У проекті плану дій
передбачено розділ
„Запобігання і протидія
корупції”

40. Запровадити на законодавчому рівні систему петицій, як приклад відповідний
досвід США. На сайті Верховної Ради України, місцевих органів
самоврядування передбачити можливість розміщення петицій громадянами та
обов’язковість їх розгляду органами влади при досягненні ними певного рівня
підтримки громадян. Звітування органів влади про результати розгляду петицій з
детальною аргументацією

Мазаева Ольга,
Територіальне
відділення АППУ в
Тернопільській
області

Пропозиція буде розглянута
під час розроблення
законопроекту щодо участі
громадськості у процесі
формування та реалізації
державної політики, вирішенні
питань місцевого значення
(пункт 4 плану заходів)

41. Підтримка розвитку місцевих комунікаційних систем на рівні громади, сервер
яких знаходиться в Україні з метою дотримання вимог Закону України „Про

Матвійчук Олена,
Волинська обласна

Пропозиція буде розглянута
під час розробки Дорожньої

захист персональних даних” („Український фейсбук”)
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громадська
організація „Центр
правової допомоги”

карти розвитку електронної
демократії
(пункт 21 плану заходів)

42. Включити до плану заходів пункт щодо розробки сайту волонтерами під потреби Довганик Леся,
Партнерства
Агенція розвитку
підприємництва
жінок та молоді

Не враховано
В Україні діє офіційний вебсайті Ініціативи (ogp.gov.ua).
Також реалізація Ініціативи
висвітлюється на урядовому
веб-сайті „Громадянське
суспільство і влада”
(http://civic.kmu.gov.ua)

43. Реалізація партнерства потребує просвітницької діяльності, зокрема висвітлення
на ТБ плану заходів

Довганик Леся,
Агенція розвитку
підприємництва
жінок та молоді

Враховано
Передбачено завдання щодо
розроблення
Держкомтелерадіо
проекту плану заходів з
інформаційного
супроводження реалізації
Ініціативи „Партнерство
„Відкритий Уряд” в Україні у
2014 – 2015 роках

44. Впровадження проекту “Wiki чиновника” для того, щоб показати „хто є хто”
(відкрита та повна інформація про чиновників на сайті natran.sparenoy.org)

Гордієнко Ольга,
благодійний фонд
„Магнітик Вам” та
Рада охорони
здоров’я,
материнства,
дитинства
(м. Тернопіль)

Враховано частково
(пункт 12 плану заходів)
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45. Потрібно створити „банк” зацікавлених сторін, які можуть залучатись до
обговорень на регіональному рівні

Рябушенко Наталія,
громадська
організація
«Гендерний Центр»
(м. Луцьк)

Пропозиція буде розглянута
під час розроблення
законопроекту щодо участі
громадськості у процесі
формування та реалізації
державної політики, вирішенні
питань місцевого значення
(пункт 4 плану заходів)

46. Кожен захід повинен мати індикатор ефективності та джерело фінансування

Рябушенко Наталія,
громадська
організація
„Гендерний Центр”
(м. Луцьк)

Враховано
У плані дій визначено
очікувані результати
виконання заходів.
Реалізація заходів
здійснюватиметься в межах
видатків, передбачених для
відповідних органів
виконавчої влади, а також
залучатимуться кошти
міжнародних організацій

47. Зробити програму навчання держслужбовців „Діалог співгромадян і
держслужбовців”

Чорний Олександр,
Спілка української
молоді в Україні

Не враховано
Нацдержслужбою у 2012 р.
затверджений План заходів
щодо навчання та підвищення
кваліфікації державних
службовців з питань взаємодії
з громадськістю у процесі
формування і реалізації
державної і регіональної
політики (наказ
Нацдержслужби від
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21.08.2012 р. № 164 „Про
організацію виконання п. 5
Плану заходів з впровадження
Ініціативи „Партнерство
„Відкритий Уряд”,
затвердженого
розпорядженням Кабінету
Міністрів від 18.07.2012 р.
№ 514)

48. Відкритість Уряду і громадських об’єднань має бути дзеркальною

Чорний Олександр,
Спілка української
молоді в Україні

Пропозиція буде розглянута
під час розроблення
законопроекту щодо участі
громадськості у процесі
формування та реалізації
державної політики, вирішенні
питань місцевого значення
(пункт 4 плану заходів)

49. Щодо послуг у електронному форматі:
1) створити єдину базу (послуг) із доступною усім інформацією;
2) забезпечити інформаційну безпеку бази та доступ до неї кожного
(громадянина);
3) база має бути стандартизованою та уніфікованою для всіх

Білик І. В.,
громадська
організація
„Молодіжне
об’єднання „Файне
місто”

Враховано
(пункт 15 плану заходів)

50. Створення всеукраїнської інтерактивної системи для внесення даних про
(підозри на) корупційні дії

Пославська Неля,
Городоцька районна
громадська
організація
„Перлина”

Не враховано
Відповідна інформація
оприлюднюється у
Єдиному державному реєстрі
осіб, які вчинили корупційні
правопорушення, та Єдиному
реєстрі досудових
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розслідувань

51. Вирішення проблеми доступу до публічної інформації для сільського населення

Папірник Ганна,
ЛОО ВГО „Жіночий
вибір”

Пропозиція буде розглянута
під час реалізації завдань
плану дій, визначених у
розділах „Забезпечення
доступу до публічної
інформації” та „Впровадження
технологій електронного
урядування та розвиток
електронної демократії”

52. Розробити законопроект про участь громадськості в співпраці з владою

Зоря Ірина,
громадська
організація
„Берегиня”,
експертна рада при
Херсонській облраді

Враховано
(пункт 4 плану заходів)

53. Потрібно організувати обговорення змін до постанови Кабінету Міністрів від
03.11.2010 р. № 996

Жукова Анжеліка,
Союз громадських
організацій „Одеська
громадська рада”

Під час розроблення проекту
постанови Кабінету Міністрів
щодо удосконалення процедур
проведення консультацій з
громадськістю, створення та
діяльності громадських рад
при органах виконавчої влади,
сприяння проведенню
громадської експертизи
діяльності органів виконавчої
влади (пункт 1 плану заходів)
будуть проведені консультації
з громадськістю відповідно до
законодавства
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54. Зміни до закону про благодійництво (благодійництво у сфері культури та
мистецтв)

Жукова Анжеліка,
Союз громадських
організацій „Одеська
громадська рада”

Пропозиція буде розглянута
під час розроблення
законопроекту про внесення
змін до Закону України „Про
благодійництво та благодійні
організації”
(пункт 2 плану заходів)

55. Недостатньо відображений напрямок реалізації механізмів контролю з боку
громадськості за тендерними закупівлями державних установ

Пейков Валерій,
Ізмаїльська міська
громадська
організація „Право на
майбутнє”

Не враховано
Відповідні питання
врегульовані Законом України
„Про здійснення державних
закупівель”, прийнятим
Верховною Радою України
10.04.2014 р.

56. Всі органи самоврядування повинні мати сайти, на яких, зокрема, може
висвітлюватись діяльність інститутів громадянського суспільства, а підсумки
консультацій з громадськістю обов’язково мають бути врахованими

Рудь Світлана,
МГО „Центр
правових технологій”

Пропозиція буде розглянута
під час розроблення
законопроекту щодо участі
громадськості у процесі
формування та реалізації
державної політики, вирішенні
питань місцевого значення та
(пункт 4 плану заходів)

57. Затвердити повний перелік адміністративних послуг

Рудь Світлана,
МГО „Центр
правових технологій”

Не враховано
На думку експертів,
затвердження в єдиному
нормативно-правовому акті
повного переліку
адміністративних послуг є
неможливим та недоцільним.
Перелік адміністративних
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послуг органів виконавчої
влади, які надаються через
центри надання
адміністративних послуг,
затверджений
розпорядженням Кабінету
Міністрів від
16 травня 2014 р. № 523

58. Забезпечити пріоритетний доступ до заміщення вакантних посад державних
службовців за рахунок експертного потенціалу інститутів громадянського
суспільства

Рудь Світлана,
МГО „Центр
правових технологій”

59. Додати пункти про забезпечення доступу до державних інформаційних даних,
забезпечення контролю за зняттям грифів „ДСК” із документів,
завершити процедуру перегляду положень постанови Кабінету Міністрів від
27.11.1998 р. № 1893

Щербаченко
Володимир,
Східноукраїнський
центр громадських
ініціатив

Не враховано
Право на державну службу
мають громадяни України
незалежно від походження,
соціального і майнового
стану, расової і
національної приналежності,
статі, політичних поглядів,
релігійних переконань, місця
проживання, які одержали
відповідну освіту і
професійну підготовку та
пройшли у встановленому
порядку конкурсний відбір,
або за іншою процедурою,
передбаченою Кабінетом
Міністрів України
(стаття 4 Закону України „Про
державну службу”)
Враховано частково
(пункт 5 плану заходів)
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60. Створити спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики

Личкатий Анатолій,
Питання врегульоване
Дніпропетровська
Верховною Радою України
облдержадміністрація 14 жовтня 2014 р. шляхом
прийняття Закону України
«Про Національне
антикорупційне бюро
України» та Закону України
«Про запобігання корупції»,
яким передбачено створення
Національного агентства з
питань запобігання корупції

61. Обов’язково потрібно провести перегляд тендерного законодавства щодо
механізмів оголошення, проведення тендерів, а також громадського контролю за
проведенням тендерних відборів і реалізацією угод, укладених за результатами
тендерних процедур

Дацко Олеся,
громадська
організація „Центр
суспільних
інновацій”

Не враховано
Відповідні питання
врегульовані Законом України
„Про здійснення державних
закупівель”, прийнятим
Верховною Радою України
10.04.2014 р.

62. Потрібно розробити новий механізм участі громадськості у прийнятті рішень,
передбачивши, зокрема, кримінальну відповідальність за ігнорування
чиновниками думки громадськості

Фільов Леонід,
підприємець

Пропозиція буде розглянута
під час розроблення
законопроекту щодо участі
громадськості у процесі
формування та реалізації
державної політики, вирішенні
питань місцевого значення
(пункт 4 плану заходів)

63. Для справжнього оновлення системи влади в Україні важливо зберегти бажання
бути активними, коли вирішується доля держави загалом і кожного громадянина
зокрема, тому має бути знайдено спосіб, коли всі активні громадяни зможуть
постійно бути долученими до процесів прийняття рішень, контролю за їх

Проценко Діана,
Національний
університет „КиєвоМогилянська

Пропозиція буде розглянута
під час розробки Дорожньої
карти розвитку електронної
демократії (пункт 21 плану
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виконанням тощо, при цьому це має бути оперативно, достовірно та ощадливо.
Для цього має бути здійснено впровадження електронної демократії, але при
цьому має бути знайдено таке концептуальне рішення, яке врахує специфіку
нинішньої ситуації в Україні та наш менталітет. Існують ініціативи, які вже
почали досліджувати цю сферу.
Еnarod.org – проект, що об’єднує багато ініціатив довкола нового урядування та
нової демократії. Важливо правильно розставити акценти, адже е-урядування та
нове урядування – це лише інструменти більш широкого поняття е-демократії,
якій в Україні державою не присвячується уваги зовсім

академія”

заходів)

64. Підготовка та подання проекту Закону України щодо підвищення реалізації
принципу підзвітності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх
посадових осіб. Відповідальний за виконання – Мін’юст. Строк виконання –
листопад 2014 р.

Лепак А.,
ІПЦ „Наше право”

Пропозиція буде розглянута
під час розроблення
законопроекту щодо участі
громадськості у процесі
формування та реалізації
державної політики, вирішенні
питань місцевого значення
(пункт 4 плану заходів)

65. Запровадження практики належного звітування органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб перед територіальними
громадами про їхню роботу. Відповідальний за виконання – органи виконавчої
влади та місцевого самоврядування. Строк виконання – листопад 2014 р.

Лепак А.,
ІПЦ „Наше право”

Пропозиція буде розглянута
під час розроблення
законопроекту щодо участі
громадськості у процесі
формування та реалізації
державної політики, вирішенні
питань місцевого значення
(пункт 4 плану заходів)

66. Пропонується вилучити з назви відповідного законопроекту слово
„громадськість”, замінивши його на словосполученням „громадян та
громадських об’єднань”, оскільки наразі у законодавчому полі відсутнє
визначення терміну „громадськість” (якщо це синонім поняття „громадянське

Лепак А.,
ІПЦ „Наше право”

Пропозиція буде розглянута
під час розроблення
законопроекту щодо участі
громадськості у процесі
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суспільство”, то доцільність його використання у законотворенні є сумнівною,
адже навіть Конституція України говорить про громадян, їх об’єднання,
суспільство, населення)

формування та реалізації
державної політики, вирішенні
питань місцевого значення
(пункт 4 плану заходів)

67. Неодноразове перенесення строків внесення змін до нормативно-правових актів,
які регулюють проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої
влади неприпустиме, а запропонований термін виконання (жовтень 2014 р.)
надто тривалий та необґрунтований

ІПЦ „Наше право”

З урахуванням строку
прийняття плану дій строк
було перенесено на грудень
2014 року

68. Пропонується доповнити план заходів пунктом щодо розробки пропозицій з
врегулювання питання відшкодування фактичних витрат на сканування
документів у разі, якщо інформацію за запитом надається у електронному
вигляді. Відповідальний за виконання – Мін’юст. Строк виконання – жовтень
2014 р.

ІПЦ „Наше право”

Не враховано
На думку Мін’юсту,
відповідно до частини другої
статті 21 Закону України „Про
доступ до публічної
інформації” у разі, якщо
задоволення запиту на
інформацію передбачає
виготовлення копій
документів обсягом більш як
10 сторінок, запитувач
зобов'язаний відшкодувати
фактичні витрати на
копіювання та друк.
Таким чином, відсутні правові
підстави для врегулювання
питання виготовлення
електронних копій документів
та обчислення фактичних
витрат на їх створення (у
даному випадку сканування).
Тому вирішення порушеного
питання можливе лише після
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внесення змін до Закону
України «Про доступ до
публічної інформації»

69. Планом заходів передбачено надання проекту постанови Кабінету Міністрів
щодо удосконалення процедур проведення консультацій з громадськістю,
створення та діяльності громадських рад при органах виконавчої влади,
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої
влади. З цього приводу у мене (і не тільки) виникає питання: чи можна
удосконалити те, що проводиться лише на папері та у звітах? Які консультації з
громадськістю, де, коли і ким проводилися? Де існують громадські ради, які
виконують свої функції – це повна профанація, фікція, в кращому випадку –
показуха. Де переховуються такі фахівці державних органів, що можуть вільно
викласти потрібний матеріал, створити зацікавленість та відповісти на запитання
широкого кола громадян? Я знаю як „проводяться” зустрічі з трудовими
колективами, керівниками підприємств, установ, організацій тощо, як
проводяться „круглі столи”, „гарячі лінії”, брифінги, прес-конференції і багато
інших заходів з різних питань, що мають проводити державні органи відповідно
до державних програм інформування населення. Якби були реалізовані (реально
проведені), запроваджені ще за Ющенка програми євроінтеграції України, то не
мала би Україна такого майдану. В державних органах влади мають працювати
фахівці, а не сірі чиновники. які відсиджуються з 9 до 18 години. Ви
поспілкуйтеся, починаючи з голови сільської, селищної ради до голови райради
– вони не знають ні законодавства, ні навіть своїх прямих повноважень
відповідно до закону про місцеве самоврядування! Дайте дорогу молоді!

Токар Валентина

Відсутні конкретні пропозиції
до плану дій

70. Дуже важливо мати на увазі, що корупція в нашій країні сформувалась вже як
традиція. Тому питання держслужбовців також потрібно розглядати і в
відношенні держслужбовців до корупції як такої

Мітюков Олександр

Відсутні конкретні пропозиції
до плану дій

