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УЗАГАЛЬНЕНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ 
до проекту плану заходів з реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», 

отримані за результатом громадського обговорення, проведеного на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада» 
та центральними і місцевими органами виконавчої влади 

 
І. ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПОЛОЖЕНЬ ПРОЕКТУ ПЛАНУ ЗАХОДІВ 

 

Положення проекту плану заходів, 
розробленого Міністерством юстиції 

Пропозиції до положень проекту плану заходів, отримані за 
результатами громадського обговорення 

Автор (и) пропозицій 

І. ВСТУП   

Україна, цілком поділяючи принципи, закріплені 
Декларацією Відкритого Уряду, визнає важливість 
ролі громадськості в процесах формування 
політики та реалізації державного управління і в 
цьому контексті визнає необхідність сприяння 
більш широкому залученню громадянського 
суспільства до процесів прийняття рішень на всіх 
рівнях державного управління, наданню оцінки 
реалізації державної політики, що матиме 
результатом не лише посилення відповідальності 
Уряду перед громадянським суспільством, 
відкритості процесу прийняття рішень, але й 
сприятиме підвищенню довіри суспільства до 
державної влади. 

  

України визнає, що Партнерство Відкритий Уряд 
(далі – ПВУ) це, з одного боку, виклик, який 
вимагатиме від держави великих зусиль, 
спрямованих на досягнення високого ступеню 
його відкритості, а з іншого, потужний каталізатор, 
який допоможе об‘єднати зусилля різних органів 
державної влади в рамках цілої низки програм, 
спрямованих на підвищення відкритості Уряду, 
серед яких програми, спрямовані на боротьбу з 
корупцією, підвищення відкритості публічної 

Після слів «публічної інформації» додати слова «своєчасне 
відшкодування ПДВ» 

Федерація роботодавців 
України 
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інформації, залучення громадянського суспільства 
до процесу прийняття рішень. 

Розуміння того, що дієва відповідь на цей виклик 
неможлива без підвищення рівня довіри у 
суспільстві, зокрема довіри до органів та 
інститутів влади, вимагає від Уряду рішучих 
кроків, спрямованих на розширення можливостей 
громадської участі, формування у суспільстві 
усвідомлення підзвітності влади та можливості 
впливати на неї, що в свою чергу означатиме 
підвищення у представників державних органів 
почуття відповідальності за результати своєї 
діяльності.  

Прояви корупції є основною загрозою соціально-
економічному розвитку суспільства та не лише 
основною причиною бідності країни, але і 
перешкодою для її подолання, тому Україна стоїть 
на тому, що питання недопущення виникнення 
умов для ко рупції мають бути пр едмето м 
неухильної уваги Уряду у побудові відносин 
держави і бізнесу, людини, бізнесу та 
чиновництва. Прозорість і публічність діяльності 
Уряду та виконавчої влади в цілому, 
невідворотність виявлення зловживань та 
покарання має стати перепоною для корупційних 
проявів.  

Важливим кроком на шляху до відкритості влади є 
підвищення ефективності публічного управління, 
зокрема якості надання адміністративних послуг, 
унеможливлення зловживання владою, посилення 
захисту прав і законних інтересів громадян. 
Вказані цілі, зокрема, переслідує адміністративна 
реформа, яка наразі триває в Україні, основними 
завданнями якої є зробити владу відкритою, 
прозорою, ефективною та підконтрольною 
громадянам. 
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Задоволення вимогам відкритості Уряду можливе 
лише за умови створення відкритого і 
спрямованого на розвиток інформаційного 
суспільства, в якому кожен міг би створювати і 
накопичувати інформацію та знання, мати до них 
вільний доступ, користуватися і обмінюватися 
ними, щоб надати можливість кожній людині 
повною мірою реалізувати свій потенціал, 
сприяючи суспільному і особистому розвиткові та 
підвищуючи якість життя. 

Враховуючи висловлені вище сподівання та 
очікування, а також після проведених 
консультацій з громадськістю Україна визначає 
наступні виклики: 

- підвищення ролі громадянського суспільства в 
процесі формування та реалізації державної 
політики; 

- побудова ефективної моделі запобігання та 
протидії корупції; 

- підвищення ефективності державного 
управління через впровадження 
адміністративної реформи;  

- розбудова інформаційного суспільства. 

Доповнити таким викликом: 
- підтримка виробників та розвиток підприємництва в Україні: 
створення сприятливих податкових, кредитних та митно-
тарифних умов ведення бізнесу, в тому числі шляхом створення 
спільної з Державною податковою службою робочої групи з 
питань імплементації Податкового кодексу України; 
дерегуляція економіки; виконання державних зобов’язань перед 
підприємствами щодо повернення податку на додану 
вартість; підтримка експорту української продукції та 
зменшення залежності національної економіки від імпорту; 
розвиток внутрішнього ринку; забезпечення рівних умов 
конкуренції; підтримка малого та середнього бізнесу 
 

Федерація роботодавців 
України 

ІІ. ДОСЯГНЕННЯ З ПОБУДОВИ 
ВІДКРИТОГО УРЯДУ НА СЬОГОДНІ 

Проаналізувати розділ на відповідність до норм «Acquis 
communautaire» 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Миколаївською 
облдержадміністрацією 

У сфері залучення громадськості до 
формування та реалізації політики 
З метою зміцнення гарантій реалізації 

Доповнити таким текстом: 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-ІV 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
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громадянами конституційного права на участь в 
управлінні державними справами прийнято 
постанови Кабінету Міністрів Україна від 
5 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження 
Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади» 
та від 3 листопада 2010 року № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики». 

Зазначеними актами передбачено обов’язковість 
проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики, 
закріплено положення про громадські 
консультативно-дорадчі органи (громадські ради), 
визначено необхідність сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів 
виконавчої влади. 

Передбачено, що консультації з громадськістю 
проводяться на регулярній основі з питань, що 
стосуються суспільно-економічного розвитку 
держави, реалізації та захисту прав і свобод 
громадян, задоволення їх політичних, 
економічних, соціальних, культурних та інших 
інтересів. При цьому результати проведення 
консультацій з громадськістю мають 
враховуватись органом виконавчої влади під час 
прийняття остаточного рішення або в подальшій 
його роботі.  

 

одним із принципів державної регуляторної політики визначено 
відкритість регуляторного органу для фізичних осіб та 
юридичних осіб, їх об’єднань на всіх етапах регуляторної 
діяльності; обов’язковість розгляду регуляторним органом 
ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому 
законом порядку фізичними та юридичними особами, їх 
об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення 
прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості 
щодо здійснення регуляторної діяльності. 

Громадянам та суб’єктам господарювання, їх об’єднанням 
відповідно до статті 6 Закону надано наступні права: 

- подавати до регуляторних органів пропозиції щодо 
необхідності підготовки регуляторних актів та їх перегляду; 

- у випадках, передбачених законодавством, брати участь у 
розробці проектів регуляторних актів; 

- подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених 
проектів регуляторних актів, участь у відкритих обговореннях 
питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю; 

- бути залученими регуляторними органами до підготовки 
аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо 
регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження 
результативності регуляторних актів; 

- самостійно готувати аналіз регуляторного впливу проектів 
регуляторних актів, розроблених регуляторними органами, 
відстежувати результативність регуляторних актів, подавати за 
наслідками цієї діяльності зауваження та пропозиції 
регуляторним органам або органам, які відповідно до цього 
Закону на підставі аналізу звітів про відстеження 
результативності регуляторних актів приймають рішення про 
необхідність їх перегляду; 

- одержувати від регуляторних органів у відповідь на 
звернення, подані у встановленому законом порядку, 
інформацію щодо їх регулярної діяльності; 

Крім того, статтею 5 вищезазначеного Закону передбачено 

організованому 
Мінекономрозвитку 
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обов’язковість оприлюднення регуляторного акту та статтею 9 
Закону визначено механізм оприлюднення проектів 
регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій. 

Важливим елементом залучення громадськості до 
управління державними справами є громадські 
ради при органах виконавчої влади, які з 2010 року 
формуються за демократичним принципом – 
шляхом виборів на зборах усіх заінтересованих 
інститутів громадянського суспільства. Громадські 
ради мають повноваження надавати пропозиції та 
зауваження до проектів нормативно-правових 
актів, проводити громадську експертизу та 
громадську антикорупційну експертизу, 
здійснювати громадський контроль за врахуванням 
органом пропозицій і зауважень громадськості. 

Зауваження щодо слів: «Громадські ради мають повноваження 
…проводити громадську експертизу» – такі повноваження не 
підкріплені на ділі, оскільки постанова Кабінету Міністрів, яка 
встановлює порядок проведення громадської експертизи, до 
переліку суб’єктів, що мають право проводити експертизу, 
громадські ради не віднесла. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Волинською 
облдержадміністрацією 

Громадська експертиза діяльності органів 
виконавчої влади є складовою механізму 
демократичного управління державою, який 
передбачає проведення інститутами 
громадянського суспільства оцінки діяльності 
органів виконавчої  влади, ефективності прийняття 
і виконання такими органами рішень, підготовку 
пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих 
проблем для їх врахування органами виконавчої 
влади у своїй роботі. Органи виконавчої влади 
повинні забезпечити надання інститутам 
громадянського суспільства усієї необхідної 
інформації для проведення експертизи та 
розробляти конкретні заходи для врахування її 
результатів.  

З 2008 року функціонує урядовий сайт 
«Громадянське суспільство і влада», покликаний 
стати комунікативним майданчиком для взаємодії 
органів виконавчої влади та представників 
інститутів громадянського суспільство. На 
зазначеному сайті запроваджено проведення 

Доповнити абзацом: 
Нормативно-правові акти, які розробляються центральними 
органами виконавчої влади, проходять процедуру громадського 
обговорення за участю громадських рад та інших профільних 
громадських організацій. Кабінет Міністрів України приймає до 
розгляду зазначені документи тільки за наявності висновків 
громадськості (громадських організацій). 

Науково-експертна рада 
при Міненерговугілля 
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електронних консультацій з громадськістю щодо 
проектів рішень центральних органів виконавчої 
влади.  

Зазначені урядові ініціативи покликані 
забезпечити відкритість і прозорість державної 
політики та спростити умови участі громадян в 
управлінні державними справами. 

У сфері протидії корупції   

Одним із основних напрямків державної політики 
є зусилля, спрямовані на подолання та протидію 
корупції. 7 квітня 2011 року прийнято Закон 
України «Про засади запобігання і протидії 
корупції в Україні», спрямований на 
імплементацію міжнародних стандартів у сфері 
подолання корупції. Зазначений Закон отримав 
позитивний висновок Групи держав Ради Європи 
проти корупції (ГРЕКО). Він є базовим 
антикорупційним нормативно-правовим актом, 
який визначає: 

• основні принципи запобігання і протидії 
корупції; 

• коло суб’єктів відповідальності за корупційні 
правопорушення; 

• коло суб’єктів, які здійснюють заходи щодо 
запобігання і протидії корупції; 

• низку заходів, спрямованих  на запобігання і 
протидію корупції (обмеження публічних 
службовців, проведення спеціальної перевірки 
щодо претендентів на службу, здійснення 
фінансового контролю за доходами і витратами 
публічних службовців, проведення 
антикорупційної експертизи проектів нормативно-
правових актів); 

  



 7 

• засади участі громадськості в заходах щодо 
запобігання і протидії корупції; 

• види відповідальності за корупційні 
правопорушення та особливості звільнення з 
роботи осіб, які вчинили такі правопорушення; 

• принципи усунення наслідків корупційних 
правопорушень; 

• засади контролю (в тому числі громадського) і 
нагляду за виконанням законів у сфері запобігання 
і протидії корупції; 

• пріоритетні напрямки міжнародного 
співробітництва у сфері запобігання і протидії 
корупції. 
21 жовтня 2011 року Указом Президента України 
№ 1001 схвалено Національну антикорупційну 
стратегію на 2011-2015 роки, яка передбачає 
негайне вжиття системних та послідовних заходів, 
які мають комплексний характер, спрямованих на 
подолання проявів корупції у всіх сферах 
суспільного життя. 

У сфері державного управління   

Указом Президента України від 9 грудня 2010 року 
№ 1085 «Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» започатковано 
адміністративну реформу. 

На сьогодні завершено її перший етап, за 
результатами якого:   

- оптимізовано роботу Кабінету Міністрів 
України, його Секретаріату, а також процес 
прийняття урядових рішень, скорочено кількість 
центральних органів виконавчої влади; 

-  прийнято Закон України «Про центральні органи 
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виконавчої влади», яким запроваджено 
європейський підхід до ієрархії центральних 
органів виконавчої влади (міністерство, 
державна служба, державна інспекція, державне 
агентство), чітко визначено завдання органів 
відповідно до їх типів, запроваджено жорстку 
схему утворення територіальних органів; 

-  7 липня 2011 року прийнято Закон України 
№ 3610-VI «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо національних 
комісій, що здійснюють державне регулювання 
природних монополій, у сфері зв'язку та 
інформатизації, ринків цінних паперів і 
фінансових послуг» 

затверджено положення про всі міністерства та 
інші центральні органи виконавчої влади, в 
результаті вперше проведено інвентаризацію всіх 
державних функцій, які виконують міністерства та 
інші центральні органи виконавчої влади, а перелік 
функцій узгоджено з органами виконавчої влади та 
незалежними експертами. 

У сфері інформатизації  
 

Назву напряму замінити на: «Розвиток електронного 
урядування та електронної демократії» 
 

Заступник Генерального 
директора з електронного 
урядування ДП 
«Державний центр 
інформаційних ресурсів» 
О. Архипська 
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Станом на початок 2011 року майже третина 
громадян України є користувачами мережі 
Інтернет1

Доповнити таким текстом: 

Упродовж останніх років в Україні здійснюються 
цілеспрямовані заходи з розбудови інформаційного суспільства. 
За даними Всесвітнього економічного форуму, який відбувся в 
Давосі (Швейцарія), рейтинг України за індексами, що 
стосуються інформаційно-комунікаційних технологій в 
порівнянні із сукупною кількістю країн становить: 

– Глобальний індекс конкурентоспроможності 2010-2011 
(WEF Global Competitiveness Index) 89 місце із 139 країн; 
– Індекс технологічної готовності 2010 – 2011 (WEF 
Technological Readiness Index) 83 місце із 139 країн; 
– Індекс мережевої готовності 2010 – 2011 (WEF Networked 
Readiness Index) 90 місце із 138 країн; 
– Готовність уряду (Government readiness) 122 місце із 138 
країн; 
– Використання урядом (Government usage) 75 місце із 138 
країн; 
– Рейтинг за електронною готовністю 2010 (EIU eReadiness 
Ranking) 64 місце із 70 країн; 
– Індекс електронного уряду ООН 2010 (UN e-Government 
Index) 54 місце із 192 країн. 

Основні напрями реалізації стратегії розвитку інформаційного 
суспільства в Україні визначені Законом України «Про Основні 
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 –   
2015 роки». Значними кроками України на шляху до побудови 
інформаційного суспільства було прийняття Програми 
економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
влада», Концепції розвитку електронного урядування в Україні 
(розпорядження Кабінету Міністрів від 13 грудня 2010 р.  
№ 2250-р) та відкриття Національного центру електронного 
урядування. 

, громадяни України дедалі активніше 
опановують нові форми комунікацій – «соціальні 
мережі», стрімко формується масова Інтернет-
аудиторія. 

Варто відмітити прийняття 9 січня 2007 року 
Закону України № 537-V  «Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007 - 2015 роки», який визначає необхідність 
широкого використання можливостей сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій для 
створення інформації і знань, вироблення товарів 
та надання послуг, реалізації людиною свого 
потенціалу, підвищення якості життя і 
забезпечення сталого розвитку країни на основі 
цілей і принципів, проголошених Організацією 
Об'єднаних Націй, Декларації принципів та Плану 
дій, напрацьованих на Всесвітніх зустрічах на 
вищому рівні з питань інформаційного суспільства 
(Женева, грудень 2003 року; Туніс, листопад 2005 
року). 

13 січня 2011 року прийнято Закон України № 
2939-VI «Про доступ до публічної інформації», що 
заклав основу для створення в Україні ефективної 
системи електронного урядування та нових 
стандартів відкритості влади, оскільки визначає 
порядок здійснення та забезпечення права кожного 
на доступ до інформації, що знаходиться у 
володінні суб'єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації. Цей Закон 
запроваджує європейські норми відкритості і є ще 
одним реальним кроком держави у 
євроінтеграційному процесі. 

 

Заступник Генерального 
директора з електронного 
урядування ДП 
«Державний центр 
інформаційних ресурсів» 
О. Архипська 

                                                 
1 за підрахунками Міжнародного союзу електрозв'язку їх кількість становить близько 15 млн. 
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Свобода слова належить до ключових цінностей 
політики будь-якої демократичної держави і 
перший крок на шляху до започаткування діалогу 
між владою та представниками мас-медіа 
розпочато з прийняттям Указу Президента від 21 
лютого 2008 року № 148/2008 щодо створення в 
Україні суспільного телебачення. 

Іншою стороною розвитку інформаційного 
суспільства стає виклик щодо захисту «чутливої 
інформації», що потребує більш сучасних, 
європейських форматів правового регулювання. 
Перші кроки в цьому напрямі зроблено – 
ратифіковано Конвенцію про захист осіб у зв‘язку 
з автоматизованою обробкою персональних даних 
від 28 січня 1981 року та Додатковий протокол до 
неї від 8 листопада 2001 року (Закону України від 
6 червня 2010 року № 2438 –VI), та з 1 січня 2011 
року введено в дію Закон України «Про захист 
персональних даних», який кодифікував і 
врегулював суспільні відносини, пов‘язані зі 
збором, збереженням, використанням та 
розповсюдженням інформації про особу. 

  

ІІІ. ЗОБОВ‘ЗАННЯ В РАМКАХ ПВУ   

1) підвищення ролі громадянського суспільства 
в процесі формування та реалізації державної 
політики 

 

 

 

 

· удосконалення правового та методичного 
забезпечення доступу фізичних, юридичних осіб та 
об’єднань громадян без статусу юридичної особи 
до інформації про діяльність органів державної 
влади та місцевого самоврядування, їх посадових 
та службових осіб; 

 

Після слів «доступу фізичних» додати слова «осіб з 
обмеженими можливостями» 

 

 

 

 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Київською 
міськдержадміністрацією 

Державна податкова 
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Доопрацювати, оскільки отримання будь-яких відомостей про 
службових і посадових осіб може привести до порушень норм 
Закону України про «Про захист персональних даних». 

служба 

 

· удосконалення законодавчого забезпечення 
участі громадян та їх об’єднань у формуванні та 
реалізації державної політики, вирішенні питань 
місцевого значення; 

Після слова «питань» додати слова «загальнодержавного та» 

 

Український 
Національний комітет 
Міжнародної торгової 
палати 

· вироблення спільно з інститутами 
громадянського суспільства спільних принципів та 
підходів до налагодження ефективної взаємодії; 

  

· збільшення кількості та підвищення 
ефективності публічних консультацій з 
громадськістю (громадських слухань, круглих 
столів, експертних дискусій) з важливих питань 
державної політики; 

Кількісний показник проведення консультацій не може бути 
визначальним фактором у розгляді питань державної політики. 
В цьому аспекті головна роль має бути відведена рівню 
підготовки експертних груп та наявності фахових коментарів з 
пріоритетних питань розвитку держави та державотворчих 
процесів. 

 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Київською 
міськдержадміністрацією 

· підвищення ефективності взаємодії органів 
виконавчої влади з громадськими радами в процесі 
формування та реалізації державної політики; 

Викласти в такій редакції:  

розширення сфери використання Інтернету, насамперед 
удосконалення урядового веб-сайту «Громадянське суспільство 
і влада», використання соціальних мереж для комунікацій 
органів виконавчої влади з громадськістю та підтримку 
розвитку мережі пунктів доступу громадян до інформації 
органів державної влади у публічних бібліотеках. 

Громадська рада при 
Держкомтелерадіо 

· розширення сфери використання Інтернету, 
насамперед удосконалення урядового веб-сайту 
«Громадянське суспільство і влада» та 
використання соціальних мереж для комунікацій 
органів виконавчої влади з громадськістю. 
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 Доповнити підпунктом: 

- розроблення нормативно-правових актів щодо внесення змін 
до податкового законодавства стосовно визначення строків 
розгляду органами Державної податкової служби наданих 
підприємством документів та надання відповідей на них 
(наприклад, чинне податкове законодавство не містить норми, 
яка б передбачала строки реєстрації (включення) 
неприбуткового підприємства до Реєстру неприбуткових 
організацій та установ або надання рішення про відмову в 
реєстрації (включенні) до вищенаведеного реєстру). 

Український 
Національний комітет 
Міжнародної торгової 
палати 

 Доповнити підпунктом: 

- передбачення розробки процедур, що забезпечать прозорість, 
відкритість та підконтрольність процесу формування бюджету, 
накопичення ним доходів та витратної частини бюджету. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організовані 
Миколаївською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами:  

- створення умов для діяльності громадських організацій; 

- активізація ведення соціального діалогу з соціальними 
партнерами Уряду в процесі імплементації Податкового 
кодексу. 

Федерація професійних 
спілок України 

 Доповнити підпунктами: 

- формування та впровадження системи заходів задля 
стимулювання громадян до участі в суспільно-політичному 
житті; 

- створення Ради експертів зі співпраці інститутів 
громадянського суспільства та органів державної влади; 

- проведення заходів з популяризації діяльності громадських 
рад при органах влади у молодіжному середовищі; 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Чернігівською 
облдержадміністрацією 
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 Доповнити підпунктами: 

- удосконалення законодавства про об’єднання громадян; 

- прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти», 
що передбачатиме процедуру обов’язкового громадського 
обговорення проектів актів, що стосується прав, обов’язків осіб 
та організацій громадянського суспільства; 

- прийняття Закону України «Про місцевий референдум»,  а 
також підготовка та внесення на розгляд Верховної ради 
України проекту змін до Закону України «Про органи 
самоорганізації населення» з метою спрощення процедур 
створення та реєстрації органів самоорганізації населення; 

- прийняття змін до законодавчих актів з метою забезпечення 
умов для ефективного управління житловими будинками та 
спільною власністю громадян, спрощення порядку створення та 
діяльності організацій співвласників багатоквартирних 
будинків; 

- забезпечення реального доступу громадян до публічної 
інформації центральних органів виконавчої влади; 

- забезпечення консультування з громадськістю для прийняття 
всіх ключових рішень органів влади; 

- розроблення чіткого механізму залучення найбільш значимих 
громадських організацій (за кількісним складом, регіональним 
охопленням і т.д.) для консультацій при підготовці 
законопроектів, які стосуються їхніх членів з метою врахування 
всіх суттєвих зауважень та пропозицій. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Львівською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктом: 

- підвищення ефективності публічних консультацій з 
громадськістю (громадських слухань, «круглих столів», 
експертних дискусій) з важливих питань державної політики. 

Громадська рада при 
Львівській 
облдержадміністрації 

 Доповнити підпунктом: 

- підвищення ефективності роботи громадських рад при органах 
виконавчої влади, членство в яких має будуватися на принципі 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
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високого професіоналізму. положень Проекту, 
організованому 
Мінекономрозвитку 

 Доповнити підпунктами: 

- посилення вимог щодо звітності та інформування влади про 
прийняті рішення та свою діяльність, забезпечення права 
громадянина на публічне питання представнику влади; 

- органам виконавчої влади спільно з громадськими 
організаціями переглянути профільні програми та внести зміни 
з метою розподілу відповідальності за спільно прийняті 
рішення та дії; 

- забезпечити врахування рекомендацій громадян при прийнятті 
найважливіших рішень (затвердження бюджетів, використання 
майна та землі). 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Полтавською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктом: 

- законодавче розширення повноважень міських, районних, 
сільських та селищних рад у вирішенні питань місцевого 
значення та реалізації державної політики шляхом спрощення 
та передачі дозвільних функцій виконавчої влади 
безпосередньо місцевим виконавчим органам. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Житомирською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- запровадження на рівні середньої та вищої школи 
обов’язкового курсу «Основи громадянського суспільства»; 

- здійснення заходів щодо підвищення правової освіти громадян 
(організація проведення публічних лекцій, дистанційного 
навчання); 

- забезпечення обговорення з громадськістю прийняття 
ключових рішень органами влади; 

- забезпечення доступу особам з особливими потребами до 
участі у діяльності інститутів громадянського суспільства; 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Київською 
міськдержадміністрацією 
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 Доповнити підпунктами: 

- активізація використання на державному і регіональних рівнях 
механізму соціальних замовлень для надання неприбутковими 
недержавними організаціями соціальних послуг населенню; 

- запровадження практики надання на конкурсних засадах 
неприбутковим організаціям фінансової підтримки для 
покриття видатків на оренду приміщень, що перебувають у 
державній власності та власності територіальних громад; 

- проведення щорічних парламентських слухань з тематики 
розвитку громадянського суспільства в Україні; 

- прийняття з урахуванням пропозицій недержавних організацій 
Закону України «Про громадські організації», що відповідатиме 
міжнародним стандартам; 

- прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти», 
що передбачатиме процедуру обов’язкового громадського 
обговорення проектів актів, що зачіпають права та обов’язки 
осіб та організацій громадянського суспільства; 

- прийняття змін до законодавчих актів з метою забезпечення 
умов для ефективного управління житловими будинками та 
спільною власністю громадян, спрощення порядку створення та 
діяльності організацій співвласників багатоквартирних 
будинків; 

- запровадження спільних навчальних курсів посадових осіб 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 
представників громадськості з тематики розвитку 
громадянського суспільства. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Херсонською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- підвищення ефективності роботи громадських рад при органах 
виконавчої влади; 

- надання органами виконавчої влади громадським радам усієї 
необхідної інформації для проведення антикорупційної 
експертизи та розроблення конкретних заходів для врахування 

Асоціація «Український 
Кредитно-Банківський 
союз» 
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її результатів; 

- формування громадських рад на основі  високого 
професіоналізму їх членів. 

 Доповнити підпунктами: 

- законодавче посилення компетенції та впливу рішень, 
прийнятих в рамках соціального діалогу, на реалізацію 
соціально-економічної політики держави на всіх рівнях; 

- зростання повноважень дорадчих структур при органах 
виконавчої влади стосовно впливу на розробку та реалізацію 
нормативних документів, що регулюють господарську 
діяльність; 

- розширення сфер саморегулювання окремих видів 
господарської діяльності; 

- розвиток соціального діалогу на галузевому рівні шляхом 
укладання індустріальних угод , формування системи галузевих 
рад соціального діалогу із залученням професійних асоціацій 
роботодавців в певних галузях економіки; 

- опрацювання на тристоронній основі (влада, сторона 
роботодавців, профспілки) моделей соціального діалогу на 
регіональному та місцевому рівнях, які б передбачали більш 
активну роль організацій підприємців, роботодавців у розробці 
та реалізації програм сталого розвитку, солідаризацію місцевих 
громад та «зростання» соціального капіталу у взаєминах 
місцевої влади, підприємницької спільноти, організацій 
найманих працівників та ОГС, в тому числі, і шляхом 
посилення інформаційного взаємного обміну між соціальними 
партнерами; 

- забезпечення конституційних прав організацій підприємців та 
роботодавців на участь у соціальному діалозі, прийняття 
відповідних законодавчих актів, змін до діючих законів; 

- визначення умов передачі певних контролюючих функцій 
держави за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності до 
компетенції професійних асоціацій підприємців та 

Спілка орендарів і 
підприємців України 
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роботодавців. 

 Доповнити підпунктами: 

- запровадження в освітніх закладах навчального курсу 
«Основи громадянського суспільства»; 

- вдосконалення через приведення до європейських стандартів 
українського законодавства про громадські організації; 

- розроблення та прийняття Верховною Радою Закону України 
«Про місцевий референдум»; 

- забезпечення громадянам права на мирні зібрання; 

- запровадження загальнодержавних конкурсів з підтримки 
ініціатив громадських організацій. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Волинською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- впровадження державних програм, спрямованих на залучення 
молоді до участі в державному управлінні; 

- забезпечення доступу громадян до публічної інформації 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

- більш широке залучення громадськості до формування та 
реалізації державної політики, зокрема до вирішення питань на 
місцевому рівні; 

- створення громадських рад при органах самоврядування; 

- прийняття Кабінетом Міністрів постанови про перелік питань, 
які передбачають повноваження громадських рад надавати 
пропозиції та зауваження до проектів нормативно-правових 
актів як на рівні центральної, так і місцевої виконавчої влади та 
місцевого самоврядування; 

- запровадження щоквартального звіту органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування про хід втілення 
рекомендацій громадськості з питань суспільно-економічного 
розвитку, додержання прав і свобод громадян, справедливості у 
ціноутворенні, соціального захисту населення; 

- створення в 2012 році сайтів обласних та районних державних 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Сумською 
облдержадміністрацією 
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адміністрацій та органів місцевого самоврядування для 
проведення електронних консультацій з громадськістю щодо 
проектів рішень місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та ходу виконання на місцях рішень 
центральних виконавчих органів; 

- удосконалення законодавчої бази стосовно залучення 
громадян до участі у процесах державного управління, а також 
механізму врахування пропозицій громадськості щодо 
діяльності органів державної влади; 

- залучення якомога більшої кількості представників 
громадськості до роботи в консультативних органах при 
органах виконавчої влади, проведенні консультацій з 
громадськістю; 

- проведення зустрічей керівників уряду, обласної адміністрації 
з керівниками громадських організацій, політичних партій, 
депутатами місцевих рад, територіальними громадами. 

 Доповнити підпунктами: 

- створення Всеукраїнської ради експертів зі співпраці 
інститутів громадянського суспільства та органів державної 
влади; 

- введення в начальних закладах обов’язкового предмету 
«Громадянське суспільство»; 

- конкретизація у Типовому положенні про громадську раду 
способу та умов залучення до роботи у громадській раді 
експертних груп та окремих фахівців; 

- зобов’язання органів виконавчої влади мати власні сторінки у 
мережі Facebook чи інших соціальних мережах для 
удосконалення діалогу з громадськістю. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Луганською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- покращення якості контенту урядових Інтернет-ресурсів та 
місцевих органів виконавчої влади; 

- залучення громадян до управління державними справами та 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
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ухвалення політичних рішень за допомогою механізмів 
електронної демократії. 

Чернівецькою 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- вдосконалення постанови Кабінету Міністрів від 03.11.2010  
№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» в частині, що стосується 
оптимізації якісного та кількісного складу громадських рад при 
органах виконавчої влади, механізмів взаємодії з органами 
виконавчої влади, фінансового забезпечення діяльності 
громадських рад; 

- створення регіонального ресурсного центру громад як 
майданчика для спілкування, розробки стратегії тактики участі 
громадськості в реалізації державної політики. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Севастопольською 
міськдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 
- прийняття Закону України «Про місцевий референдум» , 
підготовка та внесення на розгляд Верховної Ради проекту змін 
до Закону України «Про органи самоорганізації населення» в 
частині спрощення процедур їх створення та реєстрації; 

- прийняття Закону України «Про громадські організації», що 
відповідає міжнародним стандартам; 

- активізація практики проведення спільних інформаційних 
кампаній за участі представників влади та громадських 
організацій, спрямованих на вирішення найактуальніших 
проблем соціального характеру; 

- популяризація соціальної відповідальності бізнесу; 

- запровадження суспільного телебачення; 

- запровадження практики виїзних «круглих столів», «днів 
Уряду» в регіонах. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Черкаською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- проведення Всеукраїнських конференцій з питань прозорості 
та громадського контролю за державною політикою; 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
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- проведення регулярних зустрічей з питань відкритої 
інформації за участю представників Кабінету Міністрів, 
приватного сектору та громадянського суспільства. 

організованому 
Держмолодьспортом 

 Доповнити підпунктом: 

- розроблення нормативно-правового забезпечення створення та 
діяльності у складі державних органів виконавчої влади 
науково-експертних рад та їх взаємодії з громадськими радами, 
утвореними при таких органах. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Держземагенством 

 Доповнити підпунктом: 

- більш детальне інформування громадськості щодо 
впровадження урядом практичних ініціатив інститутів 
громадянського суспільства з посиланням на їх ініціатора, про 
проведення громадських експертиз органів влади, їх результатів 
та реагування органів влади на висновки після їх завершення. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Київською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- визначення члена Уряду, безпосередньо відповідального за 
формування та реалізацію державної політики щодо сприяння 
розвитку громадянського суспільства; 

- удосконалення механізму консультацій з громадськістю, 
зокрема широко використовуючи можливість засобів масової 
інформації та мережі Інтернет; 

- створення механізму контролю за реалізацією державної 
політики із залученням представників інститутів 
громадянського суспільства та запровадження системи 
моніторингу та оцінки її виконання; 

- постійне вдосконалення контрольних механізмів зворотного 
зв’язку від суспільства до держави; 

- розгляд можливості створення урядового телеканалу. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Міноборони 

 Доповнити підпунктами: 

- спрощення умов участі громадян в обговорення важливих 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
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державних законопроектів; 

- запровадження консультацій через мережу Інтернет щодо 
питань діяльності органів влади та реалізації прав громадян;  

- передбачення коштів для реалізації громадськими 
організаціями ініціатив щодо розвитку громадянського 
суспільства. 

участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Рівненською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктом: 

- підвищення статусу громадських рад, шляхом надання їм 
повноваження вносити пропозиції до проектів нормативно-
правових актів, здійснювати громадський контроль за 
врахуванням органами виконавчої влади пропозицій і 
зауважень громадськості. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому Івано-
Франківською 
облдержадміністрацією 

 Передбачити напрям «Підвищення доброчесності в державі 
та участь громадськості в ухваленні владних рішень», який 
містить такі заходи: 
Забезпечення прозорого урядування  

Реалізація Закону «Про доступ до публічної інформації»: 

- прийняття закону про приведення законодавчих актів у 
відповідність до Закону «Про доступ до публічної інформації»; 

- розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради проекту 
закону про здійснення державного контролю за забезпеченням 
розпорядниками доступу до публічної інформації; 

- створення нормативних та матеріально-технічних передумов 
для запровадження систем обліку (реєстрів) публічної 
інформації в органах державної влади; 

- затвердження рішенням Кабінету Міністрів Типової інструкції 
з діловодства за запитами на інформацію.  

- підготовка пропозицій для запровадження механізму вільного 
та спрощеного  доступу, у т.ч. через Інтернет, до інформації, що 
міститься в державних реєстрах, зокрема реєстрі прав на 

Доступ до інформації, що становить суспільний інтерес: 

Пропозиції Громадського 
Партнерства на підтримку 
впровадження в Україні 
ініціативи «Партнерство 
Відкритий Уряд» 
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нерухоме майно, реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, реєстрі осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення, земельному кадастрі; 

- забезпечення відкритості відомостей з декларацій про майно, 
доходи і витрати, що подаються відповідно до Закону «Про 
засади запобігання і протидії корупції», а саме оприлюднення 
на єдиному веб-сайті відомостей з декларацій вищих посадових 
осіб та надання відомостей з декларацій будь-якої посадової 
особи у відповідь на інформаційний запит; 

- забезпечення оприлюднення висновків за підсумками 
антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових 
актів; 

- досягнення відповідності критеріям Ініціативи щодо 
прозорості видобувних галузей (EITI). 

Посилення впливу громадянського суспільства на прийняття 
владних рішень та управління місцевими справами: 

- прийняття у консультаціях з недержавними організаціями 
Закону України «Про громадські організації», що відповідатиме 
міжнародним стандартам; 

- прийняття Закону «Про нормативно-правові акти», що 
передбачатиме процедуру обов'язкового громадського 
обговорення проектів актів, що зачіпають права та обов’язки 
осіб і організацій громадянського суспільства; 

- прийняття Закону «Про місцевий референдум», а також 
підготовка та внесення на розгляд Верховної Ради проекту змін 
до Закону «Про органи самоорганізації населення» з метою 
спрощення процедур створення та реєстрації органів 
самоорганізації населення; 

- прийняття змін до законодавчих актів з метою забезпечення 
умов для ефективного управління житловими будинками та 
спільною власністю громадян, спрощення порядку створення та 
діяльності організацій співвласників багатоквартирних 
будинків. 
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 Доповнити підпунктами: 

- нормативне закріплення принципу публічності та відкритості 
державних органів і органів місцевого самоврядування і, як 
наслідок, підконтрольності влади суспільству, на основі 
впровадження шести засад належного врядування: прозорості, 
нетерпимості до корупції, залучення громадськості, 
передбачуваності, фаховості та звітності; 
- нормативне закріплення участі представників громадських 
організацій у всіх стадіях законодавчого процесу; 
- запровадження презумпції відкритості інформації, в умовах 
якої перелік інформації обмеженого доступу може 
встановлюватися лише законом; 
- забезпечення суворої регламентації обігу інформації між 
державою та громадянами, приватними особами, розмежування 
публічно-правового та приватно-правового режимів; 
- прийняття законів «Про громадські організації» та «Про 
лобізм»; 
- затвердження єдиної методології проведення громадських 
слухань і здійснення громадського контролю, врахування їх 
результатів; 
- удосконалення національного інформаційного законодавства, 
що передбачатиме приведення його у відповідність до Закону 
України про доступ до публічної інформації, усування  
розбіжностей між законами «Про доступ до публічної 
інформації» та «Про захист персональних даних», забезпечення 
електронного реєстрування громадянами запитів на інформацію 
до державних органів, запровадження чіткої й практичної 
системи відповідальності за порушення умов і термінів 
опрацювання запитів на інформацію; 
- проведення ревізії та удосконалення інституту громадських 
рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади, 
усунення можливості лобіювання бізнес інтересів 
представленими в них працівниками приватних компаній, 
забезпечення незалежного від волі чиновників доступу до 
роботи в цих консультаційно-дорадчих органах усіх 
зацікавлених громадських організацій, впровадження на рівні 
Уряду загальної системи реєстрації пропозицій громадськості й 

Антикорупційна рада 
України  
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реагування на них органами влади. 
 

2) побудова ефективної моделі запобігання та 
протидії корупції 

 

 

 

 

·  завершення формування засад 
«Антикорупційного законодавства» шляхом 
прийняття Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України у зв’язку з 
прийняттям Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції», спрямованого на 
узгодження положень щодо проведення 
спеціальної перевірки стосовно осіб, які 
претендують на зайняття посад, пов'язаних з 
виконанням функцій держави або органів 
місцевого самоврядування, подання публічними 
службовцями декларацій про майно, доходи, 
витрати, зобов'язання фінансового характеру, 
обмеження для прийому на роботу (службу) до 
органів державної влади осіб, які раніше 
засуджувались за вчинення злочинів або на яких 
протягом трьох останніх років накладались 
адміністративні стягнення за вчинення 
корупційних правопорушень, а також вимог щодо 
попередження конфлікту інтересів, обмежень 
щодо роботи близьких осіб, звільнення з роботи 
осіб, притягнутих до відповідальності за 
корупційні правопорушення, захисту осіб, які 
повідомили про порушення вимог 
антикорупційного законодавства; 

  

· визначення на законодавчому рівні механізму 
врегулювання конфлікту інтересів в діяльності 
осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, 
забезпечивши супроводження розгляду у 
Верховній Раді України проекту Закону України 

Доповнити реченням: 

Встановлення у проекті Закону України «Про загальні правила 
професійної етики на публічній службі та запобігання 
конфлікту інтересів» конкретної відповідальності за вчинення 
корупційних правопорушень та подальше посилення вимог при 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Луганською 
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«Про загальні правила професійної етики на 
публічній службі та запобігання конфлікту 
інтересів»; 

прийомі на публічну службу до осіб, які притягалися до 
відповідальності за корупційні правопорушення або на яких 
протягом трьох останніх років накладалися адміністративні 
стягнення за вчинення корупційних правопорушень. 

облдержадміністрацією 

· розроблення пропозицій щодо внесення змін до 
законодавства з метою впровадження 
відповідальності юридичних осіб за вчинення їх 
уповноваженими особами корупційних 
правопорушень; 

Виключити підпункт, оскільки Закон України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» передбачає відповідальність 
службової особи за протиправне використання наданих їй 
службових повноважень (реалізація владних повноважень в 
межах, визначених законодавством України), а керівник 
юридичної особи при виконанні наданих йому повноважень діє 
у межах визначених Статутом підприємства і несе 
відповідальність за перевищення наданих йому повноважень 
перед засновниками підприємства (звільнення, відшкодування 
завданих збитків), тобто діяльність керівника підприємства по 
суті не є корупцією. 

Український 
Національний комітет 
Міжнародної торгової 
палати 

· підготовка відповідних нормативно-правових 
актів щодо формування єдиної статистичної 
звітності щодо результатів діяльності у сфері 
запобігання та протидії корупції, а також 
забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення необхідного для 
проведення спеціальної перевірки осіб, які 
претендують на зайняття посад, пов’язаних із 
виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування; 

  

· проведення на постійній основі інформаційно-
роз'яснювальних кампаній та навчальних курсів з 
метою формування негативного ставлення 
державних службовців та громадян до 
корупційних правопорушень та забезпечення 
належної взаємодії з громадянським суспільством 
з питань формування, реалізації та моніторингу 
антикорупційної політики в державних органах, 
що, у свою чергу, забезпечить попередження 
корупційних дій в державних органах, зміцнення 
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режиму законності, формування у суспільстві 
нетерпимого, негативного ставлення до корупції. 

 Доповнити реченнями такого змісту:  

«застосування норм підпункту 4 пункту 4 статті Закону України 
«Про засади запобігання та протидії корупції» щодо заборони 
неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним 
особам у зв’язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-
правових актів та прийняттям рішень»; 

«регламентування підстав, які визначають наявність 
(виникнення) конфлікту інтересів». 

Державна податкова 
служба 

 Доповнити підпунктом: 

- здійснення практичних заходів щодо безумовного виконання 
вимог Конституції України, Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції», Указу Президента України від 
21.10.11 № 1001 «Про національну антикорупційну стратегію 
на 2011 – 2015 роки», законодавства з питань державної 
служби, Державної програми запобігання та протидії корупції 
на 2011 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів від 28.11.11 № 1240, а також, з метою запобігання та 
протидії корупції, прискорити впровадження електронного 
документообігу. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Київською 
міськдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- розроблення й затвердження порядку звільнення посадових 
осіб з органів державної влади та місцевого самоврядування, які 
скоїли корупційні діяння; 

- завершення розпочатої державної політики у сфері захисту 
персональної інформації. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Чернігівською 
облдержадміністрацією 
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 Доповнити підпунктами: 

- розроблення та затвердження порядку звільнення посадових 
осіб з органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
які скоїли корупційні діяння; 

- прискорення підготовки нормативних документів, які б 
вирішували питання економічної самостійності регіонів; 

- забезпечення прийняття місцевих антикорупційних програм 
(планів), які б розроблялися з врахуванням Закону України 
«Про засади запобігання та протидії корупції» та Національної 
антикорупційної стратегії України на 2011 – 2015 роки; 

- розроблення для загальноосвітніх, професійно-технічних та 
вищих навальних закладів освітніх курсів на антикорупційну 
тематику. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Рівненською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- підвищення рівня оплати праці державних службовців; 

- внесення змін в законодавчі та підзаконні акти, які дозволять 
уникнути двозначності трактування норм; 

- спрощення порядку проведення закупівель та посилення 
відповідальності за зловживання в цій сфері. 

Громадська рада при 
Львівській 
облдержадміністрації 

 Доповнити підпунктами: 

- організація отримання інформації від населення про факти 
корупції, тиску та вимагання хабарів за телефоном «гарячої 
лінії»; 

- проведення щомісячного моніторингу виконання плану 
заходів щодо запобігання та протидії корупції, аналізу стану та 
результатів роботи щодо додержання антикорупційного 
законодавства; 

- щорічне підвищення кваліфікації державних службовців з 
питань запобігання та протидії корупції і дотримання актів 
законодавства про державну службу та Закону України «Про 
засади запобігання та протидії корупції» із залученням фахівців 

Одеська 
облдержадміністрація 
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правоохоронних органів та вищих навчальних закладів; 

- організація тематичних телевізійних та радіопередач, 
присвячених питанням корупції, її проявам та запобіганню; 

- систематичне узагальнення інформації правоохоронних та 
судових органів щодо державних службовців і прирівняних до 
них осіб, притягнутих до відповідальності за скоєння 
корупційних правопорушень, для ведення бази даних на 
зазначених осіб. 

 Доповнити підпунктами: 

- завершення приведення законодавства про відповідальність за 
корупційні правопорушення у відповідність до міжнародних 
стандартів, що містяться в документах ООН, Ради Європи та 
ОЕСР; 

- приведення складу злочину «незаконне збагачення» у 
відповідність до статті 20 Конвенції ООН проти корупції; 

- запровадження ефективної відповідальності юридичних осіб 
за корупційні правопорушення; 

- забезпечення інституційної незалежності органів судової 
влади та прокуратури, гарантії невтручання в їхню діяльність, 
запровадження ефективних механізмів доброчесності суддів та 
прокурорів; 

- ініціація підготовки змін до Конституції України з метою 
виконання відповідних рекомендацій Венеціанської Комісії; 

- підготовка проекту змін до Закону України «Про судоустрій 
та статус суддів» та нової редакції Закону України «Про 
прокуратуру»; 

- проведення на постійній основі інформаційно-
роз’яснювальних кампаній та навчальних курсів з метою 
формування негативного ставлення державних службовців та 
громадян до корупційних правопорушень та забезпечення 
належної взаємодії з громадянським суспільством з питань 
формування, реалізації та моніторингу антикорупційної 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Львівською 
облдержадміністрацією 
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політики в державних органах, зміцнення режиму законності, 
формування у суспільстві негативного ставлення до корупції. 

 Доповнити підпунктом: 

- відновлення діяльності інститутів громадського контролю при 
державних органах виконавчої влади. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Держземагентством 

 Доповнити підпунктами: 

- звуження кола суб’єктів, які здійснюють контроль за 
недопущенням корупційних діянь; 

- розширення кола суб’єктів, відповідальних за корупційні 
прояви, шляхом включення до нього осіб, які отримують 
заробітну плату з державного та місцевого бюджетів. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Полтавською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктом: 

- скасування на законодавчому рівні підґрунтя корупційного 
механізму при здійсненні закупівель товарів і послуг за кошти 
державного бюджету шляхом спрощення системи закупівель і 
передачі всіх функцій проведення конкурсів органам місцевого 
самоврядування. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Житомирською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- розроблення проекту Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» та супроводження його у Верховній 
Раді; 

- розроблення проекту порядку заповнення декларацій про 
доходи публічних службовців; 

- переведення процедури державних закупівель в електронну 
форму; 

- створення реєстру осіб, яких звільнено з державної служби за 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Миколаївською 
облдержадміністрацією 
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вчинення корупційних діянь; 

- розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів «Про 
порядок проведення службового розслідування стосовно 
державних службовців»; 

- обговорення під час проведення «круглих столів», 
громадських слухань, дискусій тощо підготовленого Фондом 
«Демократичні ініціативи» звіту за результатами дослідження 
«Корупція та корупційний ризик в державних адміністративних 
органах: громадська думка населення України, підприємців, 
експертів». 

 Доповнити підпунктами: 

- розроблення і прийняття Антикорупційного кодексу України; 

- розроблення та запровадження правового механізму, яким 
максимально обмежити контакт посадової особи органу 
державної влади, органу місцевого самоврядування з 
громадянином у питаннях надання дозволів, ліцензій, інших 
адміністративних послуг; 

- забезпечення відкритості відомостей з декларацій про майно, 
доходи і витрати, що подаються відповідно до Закону України 
«Про засади запобігання і протидії корупції», а саме 
оприлюднення на єдиному веб-сайті відомостей з декларацій 
будь-якої посадової особи у відповідь на інформаційний запит; 

- забезпечення оприлюднення висновків за підсумками 
антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових 
актів; 

- прийняття Закону України «Про загальні правила поведінки 
публічних службовців» та Кодексу поведінки осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави; 

- затвердження практичних рекомендацій щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів з врахуванням специфіки 
діяльності окремих державних органів та їх службовців; 

- підготовка та внесення на розгляд Верховної Ради проекту 
Закону України «Про запровадження системи контролю за 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Херсонською 
облдержадміністрацією 
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декларуванням майна, доходів і витрат публічних службовців»; 

- оприлюднення на єдиному веб-сайті відомостей з декларацій 
вищих посадових осіб та надання відомостей з декларацій будь-
якої посадової особи у відповідь на інформаційний запит; 

- оприлюднення висновків за підсумками антикорупційної 
експертизи нормативно-правових актів. 

 Доповнити підпунктами: 

- забезпечення Мін’юстом безперебійної роботи Єдиного 
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення; 

- прискорення прийняття низки підзаконних актів (зокрема, у 
сфері митної, податкової політики та державних закупівель), 
спрямованих на створення системи заходів для протидії та 
запобігання корупції. 

Асоціація «Український 
Кредитно-Банківський 
союз» 

 Доповнити підпунктами: 

- інформування громадськості про виконання законодавчих 
актів «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про 
адміністративні послуги», «Про центральні органи виконавчої 
влади» та проведення їх оптимізації; 

- проведення громадського супроводження у Верховній Раді 
проекту Закону «Про загальні правила професійної етики на 
публічній службі та запобігання конфлікту інтересів». 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Адміністрацією 
Держприкордонслужби 

 Доповнити підпунктами: 

- популяризація та надання державної підтримки у створенні 
центрів надання адміністративних послуг; 

- створення єдиного державного антикорупційного органу; 

- скасування привілеїв та недоторканості депутатів Верховної 
Ради та високопосадовців уряду. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Волинською 
облдержадміністрацією 



 32 

 Доповнити підпунктами: 

- законодавче унеможливлення надання органами державної 
влади та місцевого самоврядування адміністративних послуг на 
платній основі; 

- забезпечення громадського контролю з боку громадських 
організацій підприємців щодо запобігання практики надання 
платних адміністративних послуг органами виконавчої влади 
різних рівнів; 

- забезпечення персональної відповідальності керівників 
місцевих органів виконавчої влади за прийняття рішень, що 
погіршують умови здійснення підприємницької діяльності, за 
примусове залучення коштів суб’єктів підприємницької 
діяльності, в тому числі до фондів, утворення яких не 
передбачено законами України або внесення коштів до яких є 
добровільним; 

- запровадження дисциплінарної та адміністративної 
відповідальності державних службовців за невиконання 
регуляторних актів та порушення встановлених процедур; 

- забезпечення громадського контролю за неприпустимістю 
надання посадовими та службовими особами центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування переваг окремим суб’єктам підприємницької 
діяльності щодо здійснення послуг з підготовки документів, 
необхідних для започаткування та ведення підприємницької 
діяльності; 

- удосконалення системи держзамовлень та держзакупівель; 
- посилення громадського контролю з боку громадських 
організацій підприємців за дотримання засад добросовісної 
конкуренції та недискримінації прав та інтересів підприємців 
при проведенні відповідних конкурсів та тендерів; 

- посилення взаємодії громадських організацій підприємців та 
реалізації громадських проектів щодо висвітлення явищ 
корупції в сфері взаємодії влади та бізнесу. 

Спілка орендарів і 
підприємців України 
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 Доповнити підпунктом: 

- проведення на постійній основі інформаційно-
роз‘яснювальних кампаній та навчальних курсів з метою 
формування негативного ставлення державних службовців та 
громадян до корупційних правопорушень та забезпечення 
належної взаємодії з громадянським суспільством з питань 
формування, реалізації та моніторингу антикорупційної 
політики в державних органах. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Сумською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- врахування у сферах криміналізації корупційних діянь та 
прозорості фінансування політичних партій рекомендацій 
України з боку Групи держав проти корупції GRECO; 

- проведення Всеукраїнського форуму з питання громадського 
контролю за виконанням законів у сфері запобігання і протидії 
корупції та роз’яснення Національної антикорупційної стратегії 
на 2011 – 2015 роки. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Луганською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 
- визначення на законодавчому рівні механізмів сприяння 
проведенню антикорупційної громадської експертизи проектів 
нормативно-правових актів; 

- розроблення механізму врахування результатів 
антикорупційної громадської експертизи; 

- проведення навчальних заходів, присвячених процедурі 
проведення громадських антикорупційних експертиз проектів 
нормативно-правових актів, для представників інститутів 
громадянського суспільства. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Севастопольською 
міськдержадміністрацією 
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 Інформація, викладена у Пункті 2 розділу ІІІ дублює положення 
Пункту 3 цього ж розділу, зокрема щодо прийняття низки 
законів у контексті проведеної реформи. Те саме стосується 
Пунктів 3 та 4, в яких йдеться про запровадження електронного 
документообігу між органами державної влади та платниками 
податків. Щоб уникнути дублювання, пропонуємо узгодити 
зазначені норми, або винести Пункт 3, що передбачає 
підвищення ефективності державного управління через 
впровадження адміністративної реформи, в окремий, 
підсумковий розділ, визначивши у ньому ключові напрями 
роботи.   

Державна податкова 
служба 

 Доповнити підпунктами: 
- перегляд процедури набуття, застосування та зняття імунітетів 
з окремих категорій публічних службовців (передусім, 
Президента України, голови Служби безпеки, Генерального 
прокурора); 

- прийняття Державної програми протидії корупції на 
найближчі 5 років, що ґрунтується на Національній 
антикорупційній стратегії, з одночасним визначенням 
(утворенням) спеціально уповноваженого органу з питань 
антикорупційної політики у відповідності до вимог Конвенції 
ООН проти корупції; 

- ухвалення законодавчих та підзаконних актів, спрямованих на 
практичне застосування  антикорупційного закону: 

- ухвалення загальних вимог до поведінки осіб, якими вони 
зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових 
повноважень, підстави та порядок притягнення до 
відповідальності за порушення цих вимог; 

- ухвалення уточненої процедури організації державного 
захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії 
корупції;  

- ухвалення порядку відшкодування збитків, шкоди, завданих 
державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення; 

- ухвалення порядку організації проведення спеціальної 

Творче об’єднання 
«ТОРО» 
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перевірки щодо осіб, які претендують  на зайняття посад, 
пов’язаних із  виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування; 

- ухвалення порядку публічного звітування спеціально 
уповноваженого органу з питань антикорупційної політики  про 
результати проведення заходів щодо запобігання і протидії 
корупції; 

- ухвалення порядку проведення службового розслідування 
щодо особи, яка вчинила корупційне правопорушення; 

- ухвалення порядку інформування спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади з питань державної 
служби про осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з 
притягненням до відповідальності за корупційне 
правопорушення; 

- ухвалення порядку зберігання документів і використання 
відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей про 
відкриття валютного рахунку; 

- ухвалення порядку формування та ведення Єдиного 
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення, а також Положення про Єдиний державний 
реєстр таких осіб; 

- концентрація розпорошених зусиль правоохоронних органів у 
сфері боротьби з корупцією та створення національного 
спеціалізованого органу із боротьби з корупцією, 
уповноваженого на виявлення, розслідування та кримінальне 
переслідування корупційних правопорушень; 

- зниження величини порогу декларування вартості майна чи 
суми витрат та зобов’язань фінансового характеру публічних 
службовців; 

- приведення антикорупційного закону у відповідність до вимог 
Конвенції ООН проти корупції в частині запровадження 
відповідальності юридичних осіб; 
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- забезпечення практичної реалізації права громадян та їх 
об’єднань на участь у формуванні та реалізації державної 
антикорупційної політики (запровадити періодичне навчання 
представників громадських рад при органах виконавчої влади 
методиці проведення антикорупційної громадської експертизи); 

- оприлюднення коментарю Мін’юсту щодо категорій осіб, які 
підпадають під дію антикорупційного закону (зокрема, в 
частині  працівників та службовців закладів охорони здоров’я 
та освіти). 

 Передбачити напрям «Підвищення доброчесності в державі 
та участь громадськості в ухваленні владних рішень», який 
містить такі заходи: 
Запобігання та протидія корупції  

- забезпечення незалежності судової влади та органів 
прокуратури; 

- ініціювання підготовки змін до Конституції України з метою 
виконання відповідних рекомендацій Венеціанської Комісії; 

- підготовка проекту змін до Закону «Про судоустрій та статус 
суддів» та нової редакції Закону «Про прокуратуру».  

Прозорість фінансування політичних партій 

- підготовка та внесення на розгляд Верховної Ради проекту 
закону про реформування законодавства про фінансування, 
зокрема державне, політичних партій та виборчих кампаній, 
враховуючи стандарти Ради Європи та рекомендації Україні з 
боку GRECO. 

Пропозиції Громадського 
Партнерства на підтримку 
впровадження в Україні 
ініціативи «Партнерство 
Відкритий Уряд» 

Доброчесність на публічній службі 

- прийняття Закону про загальні правила поведінки публічних 
службовців та кодекси поведінки осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави; 

- затвердження практичних рекомендацій щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів з врахуванням специфіки 
діяльності окремих державних органів та їх службовців; 
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- підготовка та внесення на розгляд Верховної Ради проекту 
закону про запровадження системи контролю за декларуванням 
майна, доходів і витрат публічних службовців.  

Ефективна відповідальність за корупційні правопорушення: 

Підготовка та подання на розгляд Верховної Ради проектів 
законів, які, зокрема, передбачитимуть: 

- виконання відповідних рекомендацій моніторингу у рамках 
GRECO та Стамбульського плану дій ОЕСР; 

- приведення складу злочину «незаконне збагачення» у 
відповідність до статті 20 Конвенції ООН проти корупції; 

- запровадження ефективної відповідальності юридичних осіб 
за корупційні правопорушення. 

 Доповнити підпунктами: 

- проведення аналізу вітчизняного законодавства на предмет 
виявлення корупціоногенних зон та ризиків, усунення 
виявлених недоліків й недоречностей; 
- встановлення антикорупційних стандартів правової інформації 
й обов’язковості антикорупційної експертизи нормативних 
актів; 
- затвердження єдиної методології проведення антикорупційної 
громадської експертизи нормативно-правових актів, врахування 
її результатів; 
- прийняття законів України «Про правила професійної етики 
на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів», «Про 
заходи державного фінансового контролю публічної служби»; 
- запровадження кодексів етики в кожному центральному і 
місцевому органі виконавчої влади, організація їх підписання 
особами при прийомі на службу, а також забезпечення щорічної 
перевірки службовців на знання положень цього документу та 
норм антикорупційного законодавства; 
- удосконалення національного антикорупційного 
законодавства та прийняття підзаконних актів, спрямованих на: 

надання більш повного визначення корупції, подолання 
суперечності у визначенні термінів та чітке встановлення 

Антикорупційна рада 
України  
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видів відповідальності, в тому числі кримінальної; 
забезпечення оприлюднення декларацій про доходи та 
витрати всіх посадовців, держслужбовців та прирівняних до 
них осіб; 
запровадження чіткого механізму відповідальності за надання 
недостовірних даних в деклараціях; 
впровадження чіткого механізму притягнення до 
відповідальності за рішення, прийняті колегіальними 
органами, і невідворотності покарання; 
введення відповідальності для юридичних осіб за корупційні 
порушення з боку їх уповноважених осіб; 
встановлення ефективного механізму захисту прав 
інформаторів про факти корупції та свідків; 
запровадження системи матеріального заохочення для осіб, 
які викривають порушення корупційного характеру й 
сприяють слідчим діям; 
позбавлення осіб, притягнутих до відповідальності за 
корупцію, права обіймати посади на державній службі взагалі; 
запровадження системи відшкодування нанесених 
корупційними діями збитків державі та повернення вкрадених 
результаті корупції активів, удосконалення інституту 
конфіскації; 

- введення єдиного відкритого державного реєстру осіб, 
притягнутих за корупційні правопорушення, із оприлюдненням 
розгорнутих даних про склад порушення, його наслідки та 
спосіб усунення; 
- вирішення питання доцільності утворення окремого 
державного органа для розслідування корупційних діянь; 
- запровадження законних й прозорих механізмів виявлення 
власності у чиновників, прив’язки матеріального заохочення 
державних службовців від результатів їх праці, участі 
чиновників у отриманні частки, що обкладатиметься 
податками, отриманого в результаті їх рішень прибутку; 
- впровадження ефективної системи інформування громадянами 
про факти корупції за допомогою «гарячих» телефонних ліній, 
забезпечити прийняття органами влади офіційних порядків 
регламентування функціонування таких засобів і опрацювання 
отриманих повідомлень із збереженням конфіденційності 
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джерела; 
- запровадження системи обов’язкового внесення на власних 
веб-сайтах центральними і місцевими органами виконавчої 
влади даних в щотижневому режимі про витрачання 
бюджетних коштів, а також встановлення механізму 
відповідальності за порушення таких вимог; 
- запровадження навчального курсу «Запобігання та протидія 
корупції» обов’язкового для всіх слухачів Національної 
академії державного управління при Президентові України та її 
регіональних інститутів із впровадженням тестування знань в 
комп’ютерному режимі, залучення до проведення навчання 
представників третього сектору; 
- сприяння у створенні внутрішніх механізмів контролю та 
запобігання корупційним правопорушенням у приватному 
секторі, розробленні й запровадженні антикорупційної 
політики та програми в компаніях, здійсненні незалежного 
моніторингу за їх дотриманням; 
- формування єдиного реєстру об’єктів державної власності, 
завершення проведення інвентаризації державних підприємств і 
організацій; 
- впровадження системи зовнішнього аудиту процедур 
державних закупівель, проведення електронних закупівель, 
привівши законодавство про держзакупівлі у відповідність до 
європейського й чітко визначивши вичерпний і обґрунтований 
перелік закупівель у одного учасника; 
- встановлення у нормативно-правовій базі єдиних й прозорих 
правил фінансування політичних партій та виборчих кампаній з 
урахуванням провідного міжнародного й європейського 
досвіду, запровадження в Кримінальному кодексі України 
відповідальності за купівлю-продаж голосів у виборних 
органах; 
- посилення можливості здійснення неурядовими організаціями 
громадського контролю за антикорупційною діяльністю 
державних органів, на які безпосередньо покладено обов’язок 
боротьби з корупцією, забезпечення захисту прав таких 
організацій; 
- впровадження сучасних інтерактивних механізмів 
антикорупційного просвітництва й виховання, поширення 
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кращих антикорупційних практик та формування 
антикорупційної культури в суспільстві, підвищення правової 
обізнаності громадян; 
- розширення сучасних електронних засобів розрахунку й 
зменшення готівкового обігу. 

3) підвищення ефективності державного 
управління через впровадження 
адміністративної реформи 

  

· подальше реформування органів публічного 
управління, зокрема прийняття низки 
відповідних законів, що нададуть реформі 
системності та комплексності: Закону України 
«Про адміністративні послуги», Закону України 
«Про правила професійної етики на публічній 
службі та запобігання конфлікту інтересів», 
Адміністративно-процедурного кодексу України; 

Доповнити словами: «внести зміни до Закону України «Про 
захист суспільної моралі», в частині ліквідації НЕК». 

Громадська рада при 
Держкомтелерадіо 

· удосконалення територіальної організації 
влади на місцевому рівні для впровадження 
ефективної моделі оптимального узгодження 
інтересів держави, регіону й територіальної 
громади, оптимізації публічного управління, 
створення умов для вирівнювання економічного 
розвитку регіонів, підвищення якості публічних 
послуг

Слова «публічних послуг» замінити словами 
«адміністративних послуг». 

, що надаються громадянам; 

Український 
Національний комітет 
Міжнародної торгової 
палати 

Після слів «для вирівнювання економічного» додати слова «та 
соціально-культурного розвитку регіонів». 

Громадська рада при 
Держкомтелерадіо 

· завершення формування нормативно-правової 
бази електронного урядування, зокрема 
запровадження електронного документообігу та 
електронного цифрового підпису в органах 
державної влади

Після слів «в органах державної влади» додати слова «та в 
органах місцевого самоврядування шляхом державної 
програми за кошти державного бюджету». 

, а також практики надання 
державних послуг в електронній формі. 
Конкретними кроками в цій сфері в 2012 році 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Житомирською 
облдержадміністрацією 
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мають стати: 

• запровадження електронного сервісу для 
платників податків шляхом інформування 
платників податків засобами е-mail про виявлені 
під час електронної звірки податкових декларацій 
помилки, допущені ними, і надання їм 
можливості самостійного виправлення; 

• запровадження надання інформаційних послуг 
великим платникам податків у електронному 
вигляді (створення системи електронного 
документообігу); 

• розроблення та впровадження Електронної 
картки платника податків та електронного 
сервісу – Кабінет платника податків; 

• - впровадження у дослідну експлуатацію 
Центру обробки даних Державної податкової 
служби України; 

• -  удосконалення інституту державної служби з 
метою вдосконалення системи підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців. 

Доповнити підпунктом: 

- врегулювання в нормативно-правових актах питання щодо 
статусу листування між Державною податковою службою та 
підприємствами  (статус документів, які не отримані тією чи 
іншою стороною у зв’язку з технічними несправностями). 

Український 
Національний комітет 
Міжнародної торгової 
палати 

 Доповнити підпунктами: 

- запровадження електронного документообігу та електронного 
цифрового підпису з метою прискорення обміну та 
опрацювання документів, що забезпечить в свою чергу 
підвищення ефективності державного управління; 

- продовження запровадження електронних послуг за 
принципом «єдиного вікна» шляхом створення веб-порталу 
електронних послуг. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Рівненською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктом: 

- запровадження механізму відповідальності чиновників за 
прийняті помилкові або протизаконні рішення, неправомірні 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 



 42 

вимоги та відмови; 

- внесення на розгляд Верховної Ради та прийняття проекту 
Адміністративно-процесуального кодексу України;  

- прийняття Закону України «Про адміністративні послуги» та 
приведення у відповідність до його вимог підзаконні акти 
Кабінету Міністрів, інших органів публічної інформації; 

- проведення чіткого розмежування між державними та 
муніципальними адміністративними послугами; 

 - визначення вичерпного списку адміністративних послуг, 
мінімізація їх номенклатури, затвердження єдиного механізму 
розроблення стандартів адміністративних послуг; 

- створення електронного реєстру адміністративних послуг та 
забезпечення безоплатного доступу фізичних та юридичних 
осіб до нього; 

- створення пілотних центрів надання адміністративних послуг 
у містах обласного (республіканського) значення, які 
надаватимуть послуги за принципом «єдиного вікна», 
проведення підготовки адміністраторів для забезпечення 
роботи центрів надання адміністративних послуг; 

- підготовка та внесення на розгляд Верховної Ради України 
проекту Закону України «Про адміністративний збір», який 
визначатиме порядок встановлення, оплати та використання 
адміністративного збору; 

- скасування переліків платних послуг, порядків їх надання та 
інших підзаконних актів, якими встановлено розміри плати за 
надання адміністративних послуг; 
- проведення адміністративної реформи на місцевому рівні 
(створення виконкомів районних рад, передача радам 
повноважень адміністрацій з відповідним запровадженням 
бюджетної реформи, яка б передбачала формування бюджету з 
перерозподілом коштів на користь територіальних громад); 

- створення умов для вирівнювання економічного розвитку 
регіонів, підвищення якості публічних послуг, що надаються 

організованому 
Львівською 
облдержадміністрацією 
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громадянам; 

- сприяння збільшенню різноманітності та кількості 
електронних послуг шляхом забезпечення реалізації принципу 
«єдиного вікна», а також вжиття заходів, спрямованих на 
створення сприятливих умов для надання послуг із 
застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, 
зокрема, особам, які потребують соціальної допомоги та 
реабілітації. 

 Доповнити підпунктами: 

- визначення вичерпного переліку адміністративних послуг, 
мінімізація їх номенклатури, затвердження єдиного механізму 
розроблення їх стандартів; 

- створення електронного реєстру адміністративних послуг та 
забезпечення безоплатного доступу до нього фізичних та 
юридичних осіб; 

- визначення механізму забезпечення єдиного обліку осіб, які 
вчинили корупційні правопорушення, особливо осіб, які 
претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування; 

- активізація процесу проведення адміністративної реформи 
(реорганізація органів місцевого самоврядування із 
врахуванням чисельності місцевих громад). 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому Івано-
Франківською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- посилення прозорості державних тендерів та контрактів; 

- запровадження надання державних послуг в режимі он-лайн; 

- запуск он-лайнового механізму отримання та надання 
відповідей на запити та звернення громадян до державних 
органів; 

- модернізація системи зберігання урядової інформації за 
допомогою новітніх технологій та мережевих комунікацій. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Держмолодьспортом 

 Доповнити підпунктом: Інститути громадянського 
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- визначення строків проведення (завершення) адміністративної 
реформи та встановлення відповідальності за порушення таких 
строків. 

суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Держземагенством 

 Доповнити підпунктом: 

- забезпечення високого професіоналізму на керівних посадах в 
державі через відкрите і публічне обговорення з громадськістю 
кандидатур на ці посади. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Адміністрацією 
Держприкордонслужби 

 Доповнити підпунктами: 

- розробка механізму контролю за додержанням законодавства 
про державну службу в органах виконавчої влади; 

- розробка нового положення про службу персоналу органу 
виконавчої влади; 

- впровадження та реалізація спеціальних програм 
індивідуального розвитку державних службовців; 

- впровадження єдиних типових правил внутрішнього 
трудового розпорядку державних органів. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Миколаївською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- прийняття Закону України «Про адміністративні послуги» та 
приведення у відповідність до його вимог підзаконних актів; 

- визначення вичерпного переліку адміністративних послуг, 
мінімізація їх номенклатури, затвердження єдиного механізму 
розроблення стандартів адміністративних послуг та надання 
адміністративних послуг; 

- проведення чіткого розмежування між адміністративними 
послугами, що надаються органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування; 

- створення електронного Реєстру адміністративних послуг та 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Херсонською 
облдержадміністрацією 
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забезпечення безоплатного доступу фізичних та юридичних 
осіб до нього; 

- підготовка та внесення на розгляд Верховної Ради проекту 
Закону України «Про адміністративний збір», який визначатиме 
порядок встановлення, сплати та виконання адміністративного 
збору. 

 Доповнити підпунктами: 

- створення у публічних бібліотеках спеціальних центрів 
надання державних послуг в електронній формі, центрів 
обслуговування населення та центрів інтерактивної взаємодії 
громадян, громадських організацій з органами влади, що 
сприятиме участі громадян, об’єднань і суб’єктів 
господарювання в процесах підготовки державних рішень; 

- створення умов для передачі електронних документів, у 
державні архіви, музеї, бібліотеки, їх довгострокового 
зберігання, підтримка в актуалізованому стані та дання доступу 
до них. 

Громадська рада при 
Держкомтелерадіо 

 Доповнити підпунктами: 

- поширення практики надання послуг в електронній формі на 
всі органи влади; 

- створення в усіх регіонах країни сайтів «Адміністративні 
послуги органів влади» через популяризацію волинського 
досвіду; 

- проведення адміністративної реформи через передачу 
повноважень від обласних та районних державних 
адміністрацій до виконавчих органів відповідних рад. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Волинською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- прийняття Закону України «Про адміністративні послуги» та 
приведення у відповідність до його вимог підзаконних актів; 

- визначення вичерпного переліку адміністративних послуг, 
мінімізація їх номенклатури, затвердження єдиного механізму 
розроблення стандартів адміністративних послуг та надання 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Черкаською 
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адміністративних послуг; 

- проведення чіткого розмежування між адміністративними 
послугами, що надаються органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування; 

- створення електронного Реєстру адміністративних послуг та 
забезпечення безоплатного доступу фізичних та юридичних 
осіб до нього. 

облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- створення на офіційних веб-сайтах органів місцевого 
самоврядування сторінок «Адміністративні послуги»; 

- проведення місцевої адміністративної реформи: створення 
виконкомів обласних та районних рад, передача виконкомам 
сучасних повноважень адміністрацій, з відповідним 
запровадженням бюджетної реформи, яка б передбачала 
формування бюджету з низу, з перерозподілом коштів на 
користь територіальних громад. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Сумською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- продовження реформування органів публічного управління, 
зокрема, прийняття законів України «Про адміністративні 
послуги», «Про адміністративний збір» та «Про правила 
професійної етики на публічній службі та запобігання 
конфлікту інтересів»; 

- максимальне наближення державних послуг до громадян 
шляхом подальшої електроніфікації послуг та більш відкритого 
доступу до інформації он-лайн; 

- запровадження стажування лідерів дитячого та молодіжного 
руху в органах влади з метою залучення їх до держслужби; 

- проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації 
службовців органів місцевого самоврядування з урахуванням 
впровадження реформ; 

- сприяння підвищенню рівня комп’ютерної компетенції та 
інформаційної грамотності державних службовців та 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Луганською 
облдержадміністрацією 
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представників недержавних громадських організацій шляхом 
запровадження системи дистанційного навчання. 

 Передбачити напрям «Покращення якості публічних 
послуг», який містить такі заходи: 
Врегулювання адміністративної процедури 

- внесення на розгляд Верховної Ради та прийняття проекту 
Адміністративно-процедурного кодексу (підготовлений на 
основі Кодексу № 2789 від 18.07.2008 р. – відкликаний 
11.03.2010 р.), що пройшов громадську експертизу та публічне 
обговорення).  

Розвиток системи надання адміністративних послуг  

- прийняття Закону «Про адміністративні послуги» та 
приведення у відповідність до його вимог підзаконних актів 
Кабінету Міністрів, інших органів публічної адміністрації; 

- проведення чіткого розмежування між державними та 
муніципальними адміністративними послугами;  

- визначення вичерпного переліку адміністративних послуг, 
мінімізація їх  номенклатури, затвердження єдиного механізму 
розроблення стандартів адміністративних послуг та їх надання; 

- створення електронного Реєстру адміністративних послуг та 
забезпечення безоплатного доступу фізичних та юридичних 
осіб до нього; 

- створення пілотних центрів надання адміністративних послуг 
у містах щонайменше обласного (республіканського) значення, 
які надаватимуть послуги за принципом «єдиного вікна», 
підготовка адміністраторів для забезпечення роботи цих 
центрів. 

- скасування переліків платних послуг, порядків їх надання та 

Впорядкування плати за надання адміністративних послуг  

- підготовка та внесення на розгляд Верховної Ради проекту 
Закону «Про адміністративний збір», який визначатиме порядок 
встановлення, сплати та використання адміністративного збору; 

Пропозиції Громадського 
Партнерства на підтримку 
впровадження в Україні 
ініціативи «Партнерство 
Відкритий Уряд» 
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інших підзаконних актів, якими встановлено розміри плати за 
надання адміністративних послуг. 

 Доповнити підпунктами: 
- послідовне впровадження інноваційних змін у системі 
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування, у тому числі навчання та 
перенавчання державних службовців з використанням 
інтерактивних методів за допомогою міжнародних проектів 
TWINNING, TAIEX; 

- вдосконалення професійного навчання осіб (з числа 
представників інститутів громадянського суспільства), які 
перебувають у кадровому резерві; 

- уніфікація та оптимізація реєстраційних та дозвільних 
процедур у Єдиному дозвільному центрі; 

- розроблення, розміщення на веб-сайті органів виконавчої 
влади та реалізація Дорожніх карт регуляторних та дозвільних 
процедур, прийнятих на регіональному рівні. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Севастопольською 
міськдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- прийняття Закону України «Про адміністративні послуги» та 
приведення у відповідність до його вимог підзаконних актів; 

- введення критеріїв оцінки діяльності органів місцевої влади, 
основними з яких мають бути показники розвитку економіки, 
кількість створених нових робочих місць, залучення інвестицій 
у реальну економіку. 

Громадська рада при 
Львівській 
облдержадміністрації 

 Доповнити підпунктами: 

- прийняття законів України «Про державні органи України», 
«Про нормативно-правові акти України», «Про адміністративні 
послуги»; 

- запровадження незалежного конкурсного відбору осіб 
(шляхом публічного механізму визначення переможця) на 
посади державних службовців із чітким визначенням наявної у 
них та їх родичів власності та статків на момент прийняття на 

Антикорупційна рада 
України 
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службу та у разі звільненні, проведення конкурсів з 
працевлаштування, щорічної оцінки й атестації чиновників за 
участю представників громадських рад і зацікавленої 
експертної громадськості; 
- проведення чіткої структуризації і встановлення вичерпного 
переліку муніципальних послуг і дозвільних процедур, а також 
регламентування конкретних обґрунтованих термінів їх 
проведення, вартості та випадків безоплатності, створення 
обласних й міських центрів надання  таких послуг за 
принципом «єдиного вікна» (під наглядом відеокамер і без 
прямого контакту громадян із чиновниками, які розглядають їх 
звернення по суті), запровадження для населення можливості 
отримання таких послуг в інтерактивному режимі через 
Інтернет; 
- визначення вичерпного переліку кількості ліцензій і дозволів у 
сфері підприємницької діяльності, суттєве зменшення їх 
кількості та максимальне спрощення й скорочення 
тривалості дозвільних процедур; 
- створення незалежних судової системи, МВС, прокуратури, 
СБУ та митниці, усунення дублювання функцій між ними через 
удосконалення законодавчих актів про ці органи та реформу 
інституційного характеру.  
 

4)  розбудова інформаційного суспільства   

· здійснення кодифікації інформаційного 
законодавства; 

  

· внесення змін до законодавства з питань 
інформатизації, зокрема з урахуванням вимог 
щодо надання органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування юридичним та 
фізичним особам інформаційних послуг з 
використанням мережі Інтернет; запровадження 
електронного документообігу та електронного 
цифрового підпису, дистанційного навчання, 
телемедицини, електронних платіжних систем, 

Викласти у такій редакції: 

- внесення змін до законодавства з питань інформатизації, 
зокрема з урахуванням вимог щодо надання органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування 
юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з 
використанням мережі Інтернет; запровадження електронного 
документообігу та електронного цифрового підпису. 
Підтримка діяльності установ, підприємств і організацій, 
що надають електронні послуги, зокрема з дистанційного 

Громадська рада при 
Держкомтелерадіо 
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електронного бізнесу, електронних бірж, аукціонів 
і депозитаріїв; 

навчання, телемедицини, електронних платіжних систем, 
електронного бізнесу, електронних бірж, аукціонів і 
депозитаріїв. 

· сприяння збільшенню різноманітності та 
кількості електронних послуг шляхом 
забезпечення реалізації принципу «єдиного вікна», 
а також вжиття заходів, спрямованих на створення 
сприятливих умов для надання послуг із 
застосуванням інформаційно-комунікаційних 
технологій, зокрема особам, які потребують 
соціальної допомоги та реабілітації;  
· вдосконалення навчальних планів, відкриття 
нових спеціальностей з новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій, втілення принципу 
«освіта протягом усього життя»; 

  

· створення системи дистанційного навчання та 
забезпечення впровадження і використання 
інформаційно-комунікаційних технологій на всіх 
освітніх рівнях усіх форм навчання; 

Перед словом «створення» додати слова: 

«підтримка і розвиток існуючих систем та». 

Громадська рада при 
Держкомтелерадіо 

· вжиття кроків щодо підвищення комп‘ютерної 
грамотності населення, зокрема пенсіонерів, 
малозабезпечених, людей, що потребують 
соціальної допомоги та реабілітації, селян; 

Викласти у такій редакції: 

- вжиття кроків щодо підвищення комп‘ютерної грамотності 
населення, зокрема молоді, пенсіонерів, малозабезпечених, 
людей, що потребують соціальної допомоги та реабілітації, 
селян, сприяння розширенню стаціонарної мережі Інтернет 
в сільській місцевості. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Чернігівською 
облдержадміністрацією 

Викласти у такій редакції: «розроблення плану заходів з 
формування інформаційної та комп’ютерної грамотності 
населення, зокрема пенсіонерів, малозабезпечених, людей, що 
потребують соціальної допомоги та реабілітації, людей, що 
проживають у сільській місцевості». 

Громадська рада при 
Держкомтелерадіо 



 51 

· підвищення рівня комп'ютерної та інформаційної 
грамотності державних службовців, проведення їх 
періодичної атестації і заохочення працівників, які 
активно використовують інформаційно-
комунікаційні технології у професійній діяльності; 

Доповнити підпунктом: 

- підвищення рівня комп'ютерної компетенції та інформаційної 
грамотності державних службовців та представників 
недержавних громадських організацій шляхом 
запровадження системи дистанційного навчання. 

 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Львівською 
облдержадміністрацією 

Доповнити реченням: 

- введення безкоштовних начальних курсів для керівників 
громадських організацій відповідних рівнів для участі їх у 
соціальних мережах Інтернет. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Сумською 
облдержадміністрацією 

· забезпечення інформаційної безпеки в 
інформаційному суспільстві через підвищення 
рівня координації діяльності державних органів 
щодо виявлення, оцінки і прогнозування загроз 
інформаційній безпеці, запобігання таким загрозам 
та забезпечення ліквідації їх наслідків, здійснення 
міжнародного співробітництва з цих питань; 

  

· вдосконалення нормативно-правової бази щодо 
забезпечення інформаційної безпеки, зокрема 
захисту інформаційних ресурсів, протидії 
комп'ютерній злочинності, захисту персональних 
даних, а також правоохоронної діяльності в 
інформаційній сфері. 

  

 Доповнити підпунктами: 

- запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 
закладах освіти України; 

- здійснення заходів щодо підвищення освітньої культури та 
компетентності в сфері інформаційно-комунікаційних 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Київською 
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технологій вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, 
обміну досвідом та вдосконалення професійної підготовки 
вчителів в цій галузі; 

- здійснення заходів щодо створення електронних освітніх 
ресурсів; 

- підтримання «Концепції розвитку електронного урядування в 
Україні», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 13 грудня 2010 року №2250-р., а також з метою 
розширення можливостей участі громадськості в процесі 
формування та реалізації державної політики підтримання 
ініціативи Президента України щодо створення громадського 
телебачення. 

міськдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктом: 

- забезпечення публічності інформації про небезпечні об’єкти в 
сфері споживання продуктів харчування, якості питної води, 
чистого повітря. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Держземагенством 

 Передбачити напрям: «Розвиток електронного урядування 
та електронної демократії», який містить такі заходи: 
- запровадження електронного документообігу та електронного 
цифрового підпису; 

- розвиток єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень 
громадян до органів влади та органів місцевого 
самоврядування; 

- створення Національного реєстру електронних інформаційних 
ресурсів; 

- сприяння збільшенню різноманітності та кількості 
електронних послуг за принципом «єдиного вікна» шляхом 
створення веб-порталу електронних послуг (перша черга); 

- реалізація пілотних проектів «е-Регіон», зокрема «Електронна 
Дніпропетровщина»; 

- створення на базі Національного центру електронного 

Пропозиції Громадського 
Партнерства на підтримку 
впровадження в Україні 
ініціативи «Партнерство 
Відкритий Уряд» 
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урядування інтерактивної системи залучення громадян, зокрема 
представників недержавних громадських організацій, до 
формування та реалізації державної політики у сфері 
електронного урядування; 

- підвищення рівня комп'ютерної компетенції та інформаційної 
грамотності державних службовців та представників 
недержавних громадських організацій шляхом запровадження 
системи дистанційного навчання. 

 Доповнити підпунктами: 

- прийняття закону про приведення законодавчих актів у 
відповідність до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації»; 

- створення нормативних та матеріально-технічних передумов 
для запровадження системи обліку (реєстрів) публічної 
інформації в органах державної влади; 

- усунення залежності ЗМІ від впливу влади через ефективний 
механізм фінансування газет, оплати послуг із висвітлення 
діяльності органів влади та місцевого самоврядування; 

- впровадження ефективного механізму інформування 
громадськості про найбільш значимі кроки влади 
(оприлюднення бюджетів місцевих рад,  відомостей про їх 
виконання, звітів місцевих голів рад з чіткими вимогами щодо 
порядку та об’єму звітування, відповідальності за порушення); 

- запровадження електронного документообігу та електронного 
цифрового підпису; 

- розвиток єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень 
громадян до органів влади та органів місцевого 
самоврядування; 

- створення Національного реєстру електронних інформаційних 
ресурсів; 

- створення на базі Національного центру електронного 
врядування інтерактивної системи залучення громадян, 
зокрема, представників недержавних громадських організацій 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Львівською 
облдержадміністрацією 
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до формування та реалізації державної політики у сфері 
електронного урядування;  

- розроблення програм, які б розширили доступ до мережі 
Інтернет для громадян у сільських населених пунктах. 

 Доповнити підпунктами: 

- підготовка до запровадження в центральних органах 
виконавчої влади електронного документообігу та 
електронного цифрового підпису; 

- розвиток єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень 
громадян до органів влади та органів місцевого 
самоврядування; 

- створення Національного реєстру електронних інформаційних 
ресурсів; 

- сприяння збільшенню різноманітності та кількості 
електронних послуг за принципом «єдиного вікна» шляхом 
створення веб-порталу електронних послуг (Перша черга); 

- реалізація пілотних проектів «е-Регіон»; 

- створення на базі Національного центру електронного 
урядування інтерактивної системи залучення громадян, зокрема 
представників недержавних громадських організацій, до 
формування та реалізації державної політики у сфері 
електронного врядування. 

Громадська рада при 
Держінформнауки 

 Доповнити підпунктами: 

 - проведення кодифікації законодавства з доступу громадян до 
інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування; 

- завершення розпочатої державної політики у сфері захисту 
персональної інформації; 

- забезпечення принципів публічності влади шляхом надання 
громадянам доступної інформації через мережі публічних та 
публічно-шкільних бібліотек. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Рівненською 
облдержадміністрацією 
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 Доповнити підпунктами: 

- розроблення державної програми з контролю інформації у 
мережі Інтернет та, зокрема, у соціальних мережах; 

- запровадження державних програм підвищення комп’ютерної 
грамотності населення серед категорій, які отримують соціальні 
послуги та користуються соціальною допомогою. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Полтавською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- глобальне оновлення наявного парку персональних 
комп’ютерів; 

- розбудова потужних локальних мереж та їх об’єднання у 
єдину інформаційно-телекомунікаційну мережу органів 
виконавчої влади; 

- розвиток відомчих інформаційних веб-ресурсів та створення 
корпоративних ІР-мереж, а також впровадження міжвідомчого 
безпаперового електронного документообігу; 

- забезпечення навчання державних службовців застосуванню 
технології електронного урядування. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Миколаївською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- створення національного суспільного телебачення; 

- підготовка пропозицій для запровадження механізму вільного 
та доступу, у тому числі через Інтернет, до інформації, що 
міститься в державних реєстрах, зокрема в реєстрі прав на 
нерухоме майно, реєстрі юридичних осіб та фізичних-осіб 
підприємців, земельному кадастрі, реєстрі осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення, в земельному кадастрі. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Херсонською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- координація Державної цільової програми впровадження у 
навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 
закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто 
відсотків» на період до 2015 року; 

МОНмолодьспорт та 
інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
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- організація та проведення Першої Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформаційних технологій; 

- підготовка та проведення Всеукраїнської наради з 
представниками обласних управлінь освіти, відповідальними за 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 
закладів; 

- здійснення заходів щодо широкого використання в навчально-
виробничому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій, оснащення професійно-технічних начальних 
закладів комп’ютерними комплексами; 

- проведення на базі регіональних опорних закладів освіти у 
2012 році перепідготовки 1,5 тис. педагогічних працівників 
професійно-технічних навчальних закладів з інформаційно-
комунікаційних технологій та новітніх педагогічних технологій 
навчання; 

- впровадження дистанційного курсу програми Intel «Навчання 
для майбутнього»; 

- проведення моніторингу утворення електронних бібліотек 
професійно-технічних навчальних закладів; 

- створення та поповнення сайтів професійно-технічних 
навчальних закладів, широке використання Інтернету та 
електронного документообігу в начальних закладах та 
установах управлінь професійно-технічної освіти; 

- розроблення за участю роботодавців стандартів вищої освіти 
нового покоління до спеціальностей з інформаційно-
комунікаційних технологій; 

- створення дієвої системи післядипломної освіти педагогічних, 
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 
як невід’ємної складової системи навчання впродовж життя; 

- розроблення та затвердження положення про післядипломну 
освіту, відповідно до якого післядипломна освіта має 
здійснюватися в академіях, інститутах післядипломної освіти, а 
також у відповідних структурних установах; 

міністерством 
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- удосконалення організаційної структури співробітництва 
вищих навчальних закладів з метою координації 
функціонування системи дистанційної освіти в України; 

- затвердження ліцензійних умов надання освітніх послуг за 
дистанційною формою навчання; 

- збільшення кількості вищих навчальних закладів, у яких 
використовується дистанційна форма навчання. 

 Доповнити підпунктами: 

- удосконалення системи «електронної звітності» суб’єктів 
господарської діяльності (СГД), переведення системи 
взаємовідносин між контролюючими органами та СГД 
(передусім малого та середнього бізнесу) в режим електронного 
зв’язку; 

- забезпечення широкої поінформованості підприємців щодо 
доступу до підприємницьких ресурсів; 

- залучення громадських організацій підприємців та організацій 
роботодавців до реалізації програм з підвищення 
поінформованості підприємців з питань доступу до 
підприємницьких ресурсів з використання державних та 
приватних електронних ресурсів; 

- забезпечення більш тісної взаємодії органів державної влади 
та недержавних інформаційних ресурсів (газети, журнали, 
сайти) щодо інформування підприємців з даних питань шляхом 
проведення спільних семінарів, конференцій, круглих столів 
тощо; 

- забезпечення постійного «паблікрілейшнз» підприємництва в 
Україні, формування позитивного образу підприємця в 
суспільстві, висвітлення соціальних ініціатив, якими 
опікуються підприємці. 

Спілка орендарів і 
підприємців України 

 Доповнити підпунктами: 

- створення умов для безумовного доступу громадян до книжок 
вітчизняного виробництва за рахунок достатнього системного 
забезпечення бібліотек бюджетними коштами для наповнення 

Громадська рада при 
Держкомтелерадіо 
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фондів різножанровою літературою; 

- технічне оснащення та підтримка діяльності публічних 
бібліотек як установ, що надають послуги безкоштовного 
доступу до мережі Інтернет соціально вразливих верств 
населення та реалізують програми навчання з основ 
комп’ютерної грамотності; 

- розроблення та внесення змін до чинного законодавства в 
частині надання пільгового статусу пунктам розповсюдження 
преси щодо отримання землевпорядної документації та 
дозволів на встановлення пунктів розповсюдження; 

- надання Інтернет-виданням переліку прав та обов’язків як 
ЗМІ; 

- поширення на Інтернет-версії друкованих ЗМІ додаткових 
пільг, передбачених для друкованих ЗМІ 

 Передбачити напрям «Розвиток електронного урядування та 
електронної демократії», включивши до нього такі підпункти:  

- запровадження електронного документообігу та електронного 
цифрового підпису; 

- розвиток єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень 
громадян до органів влади та органів місцевого 
самоврядування; 

- створення Національного реєстру електронних інформаційних 
ресурсів; 

- сприяння збільшенню різноманітності та кількості 
електронних послуг за принципом «єдиного вікна» шляхом 
створення веб-порталу електронних послуг (перша черга); 

- реалізація пілотних проектів «е-Регіон», зокрема «Електронна 
Дніпропетровщина»; 

- створення на базі Національного центру електронного 
урядування інтерактивної системи залучення громадян, зокрема 
представників недержавних громадських організацій, до 
формування та реалізації державної політики у сфері 

Заступник Генерального 
директора з електронного 
урядування ДП 
«Державний центр 
інформаційних ресурсів» 
О. Архипська  
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електронного урядування; 

- підвищення рівня комп'ютерної компетенції та інформаційної 
грамотності державних службовців та представників 
недержавних громадських організацій шляхом запровадження 
системи дистанційного навчання. 

 Доповнити підпунктом: 

- запровадження пілотних проектів із створення інформаційних 
центрів у сільській місцевості (з доступом до сайтів органів 
влади). 

 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Волинською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- введення для студентської та учнівської молоді 
факультативних занять, на яких би вивчався досвід становлення 
відкритого суспільства у світі; 

- надання пільг сільському населенню для забезпечення 
доступом до мережі Інтернет; 

- ужиття кроків щодо підвищення комп’ютерної грамотності 
населення, зокрема пенсіонерів, малозабезпечених, людей, що 
потребують соціальної допомоги та реабілітації, селян; 

- забезпечення доступу населення сільської місцевості до 
мережі Інтернет, що сприятиме підвищенню рівня 
поінформованості громадян. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Сумською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 
- визнання на законодавчому рівні офіційних сайтів як засобів 
масової інформації та затвердження порядку їх 
функціонування; 

- обов’язкове розміщення банеру урядового сайту 
«Громадянське суспільство і влада» на офіційних веб-сайтах 
органів виконавчої влади всіх рівнів з метою підвищення 
обізнаності широких верств населення та інформування 
інститутів громадянського суспільства щодо механізмів та 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Луганською 
облдержадміністрацією 



 60 

позитивних результатів взаємодії влади та громадськості; 

-  забезпечення комп’ютеризації та доступу до мережі Інтернет 
державних установ і навчальних закладів усіх рівнів, особливо 
у сільській місцевості; 

- прийняття нових законодавчих актів у сфері розвитку 
інформаційного суспільства лише після обов’язкового 
тривалого громадського обговорення. 

 Доповнити підпунктами: 

- створення потужних центрів доступу до мережі Інтернет 
загального користування на базі бібліотечної мережі; 

- створення інформаційних центрів з надання громадянам 
консультацій з питань отримання управлінських послуг в 
електронному вигляді; 

- запровадження практики надання електронного цифрового 
підпису на безоплатній основі. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Чернівецькою 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: 

- розроблення і розміщення медіа-планів органів виконавчої 
влади та створених при них консультативно-дорадчих органів в 
частині висвітлювання їхньої діяльності по забезпеченню 
інформування громадськості щодо виконання статутних 
повноважень; 

- ребрендінг регіону в якості пілотного проекту інформаційного 
полісу. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Севастопольською 
міськдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктом: 

- вжиття заходів з метою забезпечення необхідного доступу до 
мережі Інтернет сільських, селищних рад, шкіл та бібліотек 
області. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому Івано-
Франківською 
облдержадміністрацією 

 Доповнити підпунктами: Антикорупційна рада 
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- утворення єдиного електронного порталу рішень органів 
державної влади України всіх рівнів для здійснення відкритого 
пошуку даних населенням, максимальна комп’ютеризація 
документообігу; 

- прийняття Закону України «Про електронний цифровий 
підпис та електронний документообіг».  

України 

 
ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ  

Проект плану заходів є занадто всеохоплюючий та в край неконкретний. Зобов’язання, які виписані у розділі ІІІ. 
ЗОБОВ‘ЗАННЯ В РАМКАХ ПВУ, сформульовані у спосіб, який не дає прямої можливості встановити, чи виконане 
це, або інше зобов’язання, чи не виконане. 

Найліпшим варіантом, який реально здатна виконати виконавча влада України протягом 2012 року, з огляду на 
Євро-2012 та на вибори народних депутатів України, є варіант, що міститиме не більше двох напрямків. 

Пропонується звузити коло напрямків до двох, причому ці напрямки мають бути пов’язані логічно; зобов’язання 
викласти у параметризованій формі, себто у такий спосіб, аби перевірка «виконано – невиконано» була б простою і 
позбавленою суб’єктивізму. 
В якості напрямків пропонується: Забезпечення реального доступу до публічної інформації та Створення на його 
основі реального механізму протидії корупції. Не важко зрозуміти, що  при цьому, в значній мірі, буде досягнуто 
підвищення ролі громадянського суспільства в процесі формування та реалізації державної політики. 
 

Представник ГІМЦ 
«Всесвіт» В. Гарбар  

Конкретизувати, як саме будуть досягатися вказані у плані напрямки роботи. Зокрема, щодо підвищення 
ефективності взаємодії органів виконавчої влади з громадськими радами в процесі формування та реалізації 
державної політики або щодо удосконалення інституту державної служби та удосконалення територіальної 
організації влади на місцевому рівні і т.п. Доцільно вказати, якими саме конкретними діями будуть досягнуті 
поставлені завдання. 

Асоціація 
«Індустріальний 
Телевізійний Комітет» 

Проект повинен включати визначення виконавців, відповідальних за кожен напрямок роботи, конкретні терміни 
виконання. 

Депутати Борзнянської 
районної ради 
Чернігівської області 

Передбачити напрям: «Забезпечення безпеки в державі», який містить такі заходи: 

- перерозподіл функцій та ролей між правоохоронними органами, зокрема перетворення СБУ у суто спеціальну 
службу, обмеження її повноважень проведенням оперативно-розшукових та слідчих дій; 

- перетворення Міністерства внутрішніх справ на орган вироблення державної політики; 

Громадське Партнерство 
на підтримку 
впровадження в Україні 
ініціативи «Партнерство 
Відкритий Уряд»  
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- позбавлення прокуратури невластивих їй функцій; 

- реформування органів досудового розслідування (прокуратура, СБУ, податкова міліція не повинні бути органами 
досудового розслідування); 

- розмежування політичного керівництва та адміністративного апарату правоохоронних органів (розділення 
політичних та адміністративних посад керівників правоохоронних органів, проведення реформи системи призначень 
цих посадовців); 

- реформування розвідувальних органів (створення інтегрованої розвідувальної спільноти та покращення 
ефективності керування, деполітизація діяльності розвідувальних органів, позбавлення невластивих функцій, 
демілітаризація, посилення громадського контролю); 

- створення при РНБО органу з координації розвідувальної діяльності, який здійснюватиме координацію завдань 
розвідувальних органів та аналітичну обробку «перехресно» отриманої інформації з метою подання вищому 
керівництву держави виваженої та перевіреної інформації для прийняття політичних рішень; 

- запровадження громадського контролю за правоохоронними органами, добровільне залучення до правоохоронної 
діяльності представників недержавного сектору та громадських об’єднань. 

Передбачити напрям «Підвищення корпоративної відповідальності», який містить такі заходи: 

- створення постійно діючого органу при Кабінеті Міністрів, до компетенції якого належали б аналіз існуючого 
стану соціальної відповідальності бізнесу в Україні та сприяння її подальшому розвитку; 

- створення регіональних консультативних рад з реалізації Національної стратегії розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу;  

- збільшення кількості компаній, які впроваджують корпоративну відповідальність через проведення державних 
інформаційних кампаній; 

- передбачення у законодавстві, що регулює здійснення державних закупівель, діяльність на фондовому ринку, 
вимог до компаній у сфері соціальної відповідальності, а також розроблення плану державних закупівель на 
середньострокову перспективу;  

- розроблення нормативної бази щодо впровадження екологічного та соціального маркування та методику його 
використання; 
- запровадження звітування державних органів щодо процесу партнерства з бізнесом та іншими стейкхолдерами з 
питань використання публічної інформації та її якості; 

- просування Декларації «Відповідальне партнерство» через стимулювання бізнесу державою підписати Декларацію 
відповідального партнерства.   
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Передбачити у плані заходів: 

- прийняття Закону України «Про виконання рішень судів» без прикінцевих положень; 

- усунення спірних та абсурдних моментів з діючого законодавств, зокрема, щодо пільг та преференцій, ввівши чіткі 
критерії, уточнивши розміри пільг та адресатів їх отримання. Також варто провести громадське обговорення 
необхідності монетизації пільг з метою адресного їх спрямування;  

 - здійснення нової законодавчої бази з пенсійної реформи, оскільки для звичайних пенсіонерів перші кроки реформи 
жодних відчутних результатів не дали. 

- впровадження звітності щодо ефективності використання природних ресурсів, надання інформації стосовно їхніх 
власників, використання фінансування США та ЄС  на екологічні програми. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Львівською 
облдержадміністрацією 

 

Документ потребує наповнення кожного розділу конкретними діями, строками та індикаторами їх виконання, 
відповідальності за їх невиконання. 

Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Миколаївською 
облдержадміністрацією 

Конкретизувати передбачені планом заходи, визначити відповідальних та терміни виконання. Інститути громадянського 
суспільства, які взяли 
участь в обговоренні 
положень Проекту, 
організованому 
Херсонською 
облдержадміністрацією 

Конкретизувати план заходів. Асоціація «Український 
Кредитно-Банківський 
союз» 

Проект документу не містить чітких і конкретних заходів, термінів їх виконання та відповідальних за виконання 
кожного конкретного заходу. Крім того, незрозуміло, за рахунок яких джерел передбачається реалізація Ініціативи. 

Спілки орендаторів і 
підприємців України 

Загальна проблема всього документа – непропорційно значне місце відведено загальним підходам та досягненням і 
набагато скромніше – конкретним планам на перспективу. Більш того, ці плани носять в певній частині 
декларативний характер. 

Ю. Станович, незалежний 
експерт, інтерн Програми 
стажування у Верховній 
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Пропонується визначити основним пріоритетним завданням запровадження технологій відкритого урядування на 
основі WEB 2.0, у тому числі створення порталу відкритих урядових даних. 

Раді України та 
центральних органах 
виконавчої влади 
(Комітет з питань 
національної безпеки і 
оборони)  

Побудувати план заходів за принципом  «п’яти основних викликів», встановлених секретаріатом ініціативи: 
удосконалення системи державних послуг; посилення доброчесності в державі; ефективне управління державними 
ресурсами; забезпечення безпеки в державі; підвищення корпоративної відповідальності.  

Сформувати план по роках, окресливши виконання найбільш пріоритетних завдань на 2012 р. 

Чітко конкретизувати заходи, визначити строки та відповідальних осіб, встановити очікувані результати та критерії 
оцінки. 

Забезпечити уникнення дублювання заходів плану із заходами, передбаченими іншими державними планами та 
програмами або кореспондувати ці заходи. 

Утворити постійно діючі робочі групи по кожному з основних напрямків за участю представників органів влади, 
неурядових організацій та експертів, які формуватимуть пропозиції щодо його удосконалення в залежності від 
реальних обставин.  

Виділити фінансування з держбюджету на виконання заходів плану.  

Антикорупційна рада 
України   

Прийняття плану є недоцільним. 

 

Громадська рада 
всеукраїнських 
організацій та об’єднань 
природоохоронного 
спрямування при 
Мінприроди 

 


