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                                                              Вступ 

                 В процесі аналізу положень Центральних органів виконавчої влади 
(надалі ЦОВВ), ЗОГО «Народний захист» 15 лютого 2012 року направила 
запити у 42 ЦОВВ з проханням надати свої Положення. З них тільки 28 ЦОВВ  
в різний спосіб надав  Положення. 

               З дня затвердження КМУ своєю Постановою № 1035-р  21.11.2007 
року Концепції розвитку громадянського суспільства Україна на 
законодавчому рівні закріплює право громадян на участь в управлінні 
державними справами. 

               Так, 5 листопада 2008 року КМУ своєю Постановою № 976 
затверджує Порядок сприяння  проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади, чим надає право інститутам 
громадянського суспільства здійснювати громадський контроль. 

              3 листопада 2010 року  Постановою КМУ №996 затверджується  
Порядок проведення консультацій з громадськістю і впроваджуються нові 
правила створення і функціонування Громадських Рад при органах 
виконавчої влади  (дорадчих органів при органах виконавчої влади). 

              Законні важелі впливу громадськість отримала і в антикорупційному 
напрямку із виходом Наказу Міністерства юстиції  № 1380/5 від 23 червня 
2010року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення 
експертизи проектів НПА на наявність корупціогенних норм». 

             З 9 травня 2011 року з вступом в дію ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації» Україна закріпила статус відкритості публічної інформації. 

            Таким чином, станом на 9 травня 2011 року Положення  ЦОВВ-ів 
повинні  містити норми, закріплені вищеназваними документами, який було 
прийнято 13 січня 2011 року 

            Наразі, при підготовці обласного плану консультацій з громадськістю, 
Громадська Рада при Запорізькій обласній державній адміністрації  
стикнулася з відмовою окремих управлінь ОДА надавати свої пропозиції  до 
плану з посиланням на відсутність в Положеннях вищого ЦОВВу вимог 
взаємодіяти з громадськістю взагалі.     3 
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           Комітет з питань контролю за діями влади, розвитку громадянського 
суспільства і громадської експертизи Громадської Ради при Запорізькій ОДА 
(Уповноважений представник комітету - Заболотна Н.О.) підготував , а 
Загальні Збори Громадської Ради прийняли  звернення до Голови Запорізької 
ОДА з проханням сприяти надання всіма управліннями ОДА пропозицій до 
річного обласного плану консультацій з громадськістю. Невідкладно  вийшло 
відповідне доручення. Більшість управлінь почали внесення змін до своїх 
положень. З 19 управлінь 14 вже відзвітували про внесення відповідних змін. 
Натомість, кілька Управлінь до цього часу пропозицій не внесли і 
консультацій з громадськістю не проводять. 

             Оскільки управління обласної державної адміністрації мають подвійне 
підпорядкування, ЗОГО «Народний захист» надіслала  ЦОВВам запити з 
проханням надати свої положення. 

            З наданої інформації було видно, що Положення про Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України і Положення про ДПІ 
України були прийняті після вступу в дію ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації» 31 травня 2011 року і 12 травня 2011 року відповідно. А всі інші 
Положення були затверджені  напередодні 9 травня 2011 року( в квітні 2011 
року). А Антимонопольний комітет діє на підставі  ЗУ про Антимонопольний 
комітет України від 5 липня 2011 року № 3567-VI.  Жодне з них не передбачає 
надання публічної інформації. Таким чином, жоден ЦОВВ, що є об’єктом 
цього  моніторингу станом на  20 лютого 2012 року  не виконав вимоги  
прикінцевих положень ЗУ «Про доступ до публічної інформації»  (п.4. 
«Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим 
Законом забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-
правових документів у відповідність із цим Законом»), який було прийнято 13 
січня 2011 року і не  вжив заходів щодо приведення  своїх  Положень у 
відповідність до цього закону. І лише 19  або 67,8% Положень передбачають 
роботу із зверненнями громадян. Результатом  є масове не надання( 26 %) і 
порушення при їх наданні (41%)  навіть своїх Положень. 

         Натомість всі ЦОВВ, що є об’єктом цього  моніторингу станом на  20 
лютого 2012 року   виконали  вимоги  Постанови КМУ №996, передбачивши  
можливість створення дорадчих органів. 

     4 
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           Взаємодію з громадськістю в установлений законом спосіб (на 
забезпечення виконання Постанов КМУ № 996, №976, Наказу Міністерства 
юстиції  № 1380/5)  передбачили  тільки три з них: Державне агентство   
земельних ресурсів України, Міністерство екології   та природних ресурсів  
України і Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. 11 
або 39,3%  передбачають тільки залучення громадськості, експертів, тощо  
для вирішення окремих питань, а 50% або 14 ЦОВВ взагалі не передбачають 
взаємодію з громадськістю ні в якому вигляді. 

          Таким чином, тільки 10,7% ЦОВВ  у своїх Положеннях  передбачили 
можливість взаємодії з громадськістю і виконання  вимог Постанов КМУ № 
996, №976, Наказу Міністерства юстиції  № 1380/5. 

         Окремо хочеться зазначити Міністерство юстиції України. Вони не тільки 
надали відповідь із порушенням строків, зауваженнями щодо  
невідповідності запиту затвердженій  ними формі ; не тільки надали тільки 
посилання на сайт, що є ненаданням інформації; не тільки у відповіді 
зазначили, що їх Положення не є публічною інформацією, розпорядником 
якої є Мінюст, але і   переслали наш запит до ДП «Інформаційний центр» для  
виставлення нам рахунку за одержання інформації у вигляді  комп’ютерного 
файлу за ціною 0,40 грн. за один кілобайт інформації для юридичних осіб.  
Також нам надіслали форму запиту до ДП «Інформаційний центр», яка не 
відповідає вимогам ЗУ «Про доступ до публічної інформації». 

          19 березня 2012 року, коли матеріали були систематизовані і 
підготовлені до друку, нам поштою з повідомленням надійшла відповідь від 
ДП «Інформаційний центр». Отримавши наш запит від Міністерства юстиції 
24 лютого 2012 року, відповідь на нього нам підготували лише 05 березня 
2012 року. Крім того, що нам запропонували еталонний текст Положення про 
Мінюст ( якого ми не просили), окрім  неправомірних вимог до змісту запиту, 
окрім вимоги сплатити за надання інформації в електронному вигляді, нам 
повідомили, що ця інформація при роздрукуванні не буде автентичною 
(мотивація оплати – використання спеціального програмного забезпечення  
для збереження автентичності). Не зрозуміло також чому при посиланні на 
Наказ Мінюсту № 25/5 від 31.03.2003 року  дається  роз’яснення  стосовно 
оплати за одержання інформації на паперових носіях , а ціна  виставляється  

             5 
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0,50 грн. за 1 к байт. В жодному разі цей Наказ застарів і не відповідає  
вимогам ЗУ «Про доступ до публічної інформації і  Постанові КМУ № 740  
від 13.07.2011 року. Також не зрозуміло чому Мінюст і  і його структурний 
підрозділ  ДП «Інформаційний центр» надають різні цифри ціни за одиницю 
інформації. Багато питань і до правомірності стягнення в такий спосіб  
грошових коштів ДП «Інформаційний центр». 
         За таких показників  на 20 лютого 2012 року, Міністерство юстиції 
України посідає перше місце серед ЦОВВ по закритості і не бажанню 
взаємодіяти з громадськістю. 

         Передбачили  можливість  і створювати дорадчі органи, і взаємодії з 
громадськістю, і роботу із зверненнями громадян тільки: Державне 
агентство   земельних ресурсів України, Міністерство екології   та природних 
ресурсів  України і Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України . Вони і поділяють друге  місце. 

        Вимоги ЗУ «Про доступ до публічної інформації» не передбачені  ні в 
одному Положенні ЦОВВ станом на 20 лютого 2012 року. 

                Ми маємо надію, що після втручання Прем’єр-Міністра України,  
Положення всіх  Центральних Органів Виконавчої Влади будуть відповідати 
вимогам  чинного  законодавства  України і  громадськість матиме 
можливість   виконувати Постанови Уряду в частині участі в управлінні 
державними справами  буде  закінчено. 

З повагою 

Голова Правління ЗОГО «Народний Захист» 

Уповноважений представник комітету з питань контролю за діями влади, 
розвитку громадянського суспільства і громадської експертизи Громадської 
Ради при Запорізькій ОДА 

Регіональний координатор  по Запорізькій області Громадського Партнерства 
на підтримку Ініціативи «Партнерство Відкритий Уряд» 

Регіональний консультант по Запорізькій області  Партнерства ОГС «За доступ 
до публічної інформації» 

                                                                                             Наталія Заболотна  
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Моніторинг положень на відповідність можливості створення дорадчих органів, 
здійснення взаємодії з громадськістю і забезпечення доступу до публічної інформації 

№ Міністерства Наявність дорадчих органів Взаємодія з громадськістю 
Доступ до публічної 

інформації 
 і звернення громадян 

1. 

Державне 
агентство 
земельних 
ресурсів 
України 

 

ст. 13. Для погодженого вирішення питань, що 
належать до компетенції Держземагентства 
України, обговорення найважливіших напрямів 
його діяльності у Держземагентстві України 
утворюється колегія. 
Рішення колегії вводяться в дію наказами 
Держземагентства України. 
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення 
фахових консультацій з основних питань діяльності 
у Держземагентстві України можуть утворюватися 
постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та 
інші допоміжні органи. 
Рішення про утворення та ліквідацію колегії, 
постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих та інших допоміжних органів, їх 
кількісний і персональний склад, положення про 
них затверджуються Головою Держземагентства 
України. 

ст.8. Держземагентство України у процесі виконання 
покладених на нього завдань взаємодіє в 
установленому порядку з іншими органами виконавчої 
влади, допоміжними органами і службами, утвореними 
Президентом України, а також з органами місцевого 
самоврядування, об’єднаннями громадян, 
профспілками та організаціями роботодавців, 
відповідними органами іноземних держав і 
міжнародних організацій, підприємствами, 
установами, організаціями. 
 

ст. 5. п.4 організовує розгляд 
звернень громадян, 
юридичних осіб, органів 
виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та 
надає роз’яснення з питань, 
що належать до його 
компетенції; 
 

2. 
Міністерство 
внутрішніх 

справ України 

ст.12. Для розгляду  наукових  рекомендацій  та  
проведення  фахових консультацій з основних 
питань діяльності  у  МВС  України  можуть 
утворюватись  інші постійні або тимчасові 
консультативні,  дорадчі органи.  
     Рішення про утворення чи ліквідацію колегії,  
інших постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих органів, їх кількісний та персональний  
склад,  положення   про   них   затверджує   Міністр 
внутрішніх справ України.  

ст. 6. п. 1 залучати  спеціалістів  центральних  і  
місцевих   органів виконавчої   влади,   підприємств,   
установ  та  організацій  (за погодженням з їх 
керівниками),  вчених,  представників  інститутів 
громадянського  суспільства  (за  згодою) для розгляду 
питань,  що належать до компетенції МВС України;  
 
 
 
 
 

ст. 4. п.78 організовує   
розгляд   звернень   громадян   
з   питань, пов'язаних з  
діяльністю  МВС  України,  
підприємств,  установ  та 
організацій,  що  належать  до  
сфери  його  управління,  а  
також стосовно актів, які ним 
видаються;  
 



 
 

3. 

Міністерство 
екології                                                                                             

та природних 
ресурсів  
України 

 

ст.13. Для розгляду  наукових  рекомендацій  та  
проведення  фахових консультацій  з  основних  
питань  діяльності у Мінприроди України можуть 
утворюватись інші постійні  або  тимчасові  
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.  
     Рішення про утворення та ліквідацію колегії,  
інших постійних або  тимчасових  
консультативних,  дорадчих  та  інших  допоміжних 
органів,  їх  кількісний та персональний склад,  
положення про них затверджуються Міністром.  
 

ст.5. 8. Мінприроди України у процесі виконання 
покладених на нього завдань  взаємодіє  в  
установленому  порядку  з  іншими  органами 
виконавчої  влади,  допоміжними  органами  і 
службами,  утвореними Президентом  України,   з   
органами   місцевого   самоврядування, об'єднаннями  
громадян,  відповідними  органами іноземних держав і 
міжнародних     організацій,      підприємствами,      
установами, організаціями,    всеукраїнськими    
об'єднаннями   профспілок   і всеукраїнськими 
об'єднаннями організацій роботодавців.  

ст. 4.п.37 організовує прийом 
громадян,  забезпечує розгляд 
звернень громадян, запитів та 
звернень народних депутатів 
України; 
ст. 4.   39) встановлює    
порядок   надання   інформації   
про   стан навколишнього 
природного  середовища  та  
порядок  організації  та 
проведення  публічних  
слухань  або  відкритих  
засідань із питань впливу 
запланованої діяльності на 
навколишнє природне 
середовище;  

4. 

Державне 
агентство                                                                                          

водних ресурсів  
України 

 

Ст..11. Для розгляду  наукових  рекомендацій  та  
проведення  фахових консультацій  з  основних  
питань  діяльності  у  Держводагентстві України 
можуть утворюватися постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.  
Рішення про утворення чи ліквідацію  колегії,  
постійних  або тимчасових консультативних,  
дорадчих та інших допоміжних органів, їх  
кількісний  та   персональний   склад, положення  
про них затверджується Головою 
Держводагентства України.  

 ст. 4. п.50 організовує   
розгляд   звернень   громадян   
з   питань,пов'язаних із 
діяльністю  Держводагентства  
України, підприємств,  
установ та організацій, що 
належать до сфери його 
управління; 



 
 

5. 

Державно 
екологічна                  
інспекція 
України 

 

Ст.. 13.      Для розгляду  наукових  рекомендацій  
та  проведення  фахових консультацій  з  основних  
питань  діяльності  у  Держекоінспекції України 
можуть утворюватися постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.  
     Рішення про  утворення  чи ліквідацію колегії,  
постійних або тимчасових консультативних,  
дорадчих та інших допоміжних органів, їх   
кількісний   і   персональний   склад,   положення   
про  них затверджуються Головою 
Держекоінспекції України. 

 ст..4.п.8 забезпечує  
інформування  громадськості 
про   реалізацію державної 
політики у відповідній сфері; 
ст..5.   п.5 організовує розгляд 
звернень громадян з питань, 
пов'язаних із діяльністю 
Держекоінспекції України, її 
територіальних органів, 
підприємств,  установ та 
організацій,  що  належать  до  
сфери  її управління; 

6. 

Державна 
служба                                                                     

статистики 
України 

 

Ст.. 12.      Для розгляду  наукових  рекомендацій  
та  проведення  фахових консультацій з основних  
питань  діяльності  в  Держстаті  України можуть 
утворюватися постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі органи.  
     Рішення про утворення чи ліквідацію  колегії,  
постійних  або тимчасових  консультативних,  
дорадчих  органів,  їх кількісний та персональний 
склад,  положення про них затверджує Голова 
Держстату України.  

 ст. 6 .п.10,11 давати 
роз'яснення та  коментарі  
щодо  використання  або 
тлумачення статистичної 
інформації та методології;  
 проводити  конференції,  
семінари,  наради  з питань,  
що належать до її 
компетенції;  
 

7. 

Державна 
служба 

автомобільних 
доріг України 

 

Ст.. 11.      Для розгляду  наукових  рекомендацій  
та  проведення  фахових консультацій  з  основних  
питань  діяльності в Укравтодорі можуть 
утворюватися  постійні  або  тимчасові   
консультативні,   дорадчі органи.  
     Рішення про  утворення  чи ліквідацію колегії,  
постійних або тимчасових консультативних,  
дорадчих органів,  їх  кількісний  та персональний   
склад,   положення про них затверджує  Голова 
Укравтодору.  
 

 ст..3. ч.3. інформування та  
надання роз'яснень щодо 
здійснення державної 
політики у відповідній сфері; 
ст..4. п.12 організовує  роботу 
зі зверненнями громадян та 
проведення особистого 
прийому громадян 
посадовими особами;  
ст..4  п.22 забезпечує  зв'язок з 
органами державної влади,  
органами місцевого  
самоврядування,  
громадськістю  та   засобами   



 
 

масової інформації,   
інформаційне   наповнення   
веб-сайта   Укравтодору, 
поширення  через   ЗМІ   
офіційної   інформації   про   
діяльність Укравтодору;  

8. 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-
комунального 
господарства  

України 
 

Ст.. 13. Для розгляду  наукових  рекомендацій  та  
проведення  фахових консультацій  з  основних  
питань  діяльності у Мінрегіоні України можуть 
утворюватися  постійні  або  тимчасові   
консультативні,   дорадчі органи.  
     Рішення про  утворення  чи ліквідацію колегії,  
постійних або тимчасових консультативних,  
дорадчих органів,  їх  кількісний  та персональний   
склад,   положення   про   них   затверджує  
Міністр.  

 ст.. 4.п. 20 інформує та надає 
роз’яснення  щодо здійснення 
державної політики у 
відповідних сферах. 
Ст..5 п.1 розглядає у 
встановленому 
законодавством порядку 
звернення громадян з питань, 
що належать до його 
компетенції. 

9. 

Міністерство 
соціальної                                                                                        
політики 
України 

 

Ст..11.      Для розгляду  наукових  рекомендацій  та  
проведення  фахових  консультацій з основних 
питань діяльності у Мінсоцполітики України  
можуть  утворюватися  інші  постійні або тимчасові 
консультативні,  дорадчі органи.  
 Рішення про утворення та ліквідацію колегії,  
інших постійних  або тимчасових консультативних, 
дорадчих органів, їх кількісний та  персональний 
склад, положення про них затверджуються 
Міністром.  

Ст.. 6. п.1 залучати  спеціалістів  центральних  та  
місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  
установ   та   організацій   (за  погодженням  з їх 
керівниками),  вчених,  представників інститутів  
 громадянського суспільства (за згодою)  для  розгляду  
питань,  що  належать до компетенції Міністерства;  
 

ст. 4 п.73 приймає  і  
розглядає  заяви та 
повідомлення про вчинення  
насильства в сім'ї і реальну 
загрозу його вчинення;  
ст..5.п.7 організовує розгляд 
звернень громадян з питань, 
пов'язаних  із діяльністю  
Мінсоцполітики  України,  
підприємств,  установ  та 
організацій,  що  належать  до  
сфери  його  управління,  а  
також  стосовно актів, які ним 
видаються;  

10. 

Державна 
служба з питань 

інвалідів та 
ветеранів 
України 

 

Ст.. 11.  Для розгляду  наукових  рекомендацій  та  
проведення  фахових консультацій  з  основних  
питань  діяльності  у   Службі   можуть  
Утворюватися постійні або тимчасові  
консультативні,  дорадчі органи.  
     Рішення про утворення та ліквідацію  колегії,  

 ст. 4. п.7 інформує та надає 
роз'яснення щодо  реалізації  
державної політики  у  сфері  
соціального і правового  
захисту  інвалідів, ветеранів,  
військовослужбовців,звільнен



 
 

постійних  або тимчасових  консультативних,  
дорадчих  органів,  їх кількісний та персональний  
склад,  положення  про  них  затверджуються  
Головою Служби. 

их. 
Ст..5.  п. 6 організовує 
розгляд звернень громадян з 
питань, пов'язаних із 
діяльністю Служби;  

11. 

Державна  
інспекція 
України 

з питань праці 
 

Ст..13.  Для розгляду наукових рекомендацій та 
проведення фахових консультацій з основних 
питань діяльності у Держпраці України можуть 
утворюватися постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі органи.  
Рішення про утворення та ліквідацію колегії, 
постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих органів, їх кількісний і персональний 
склад, положення про них затверджуються 
Головою Держпраці України. 

Ст.. 6. п.1 залучати спеціалістів центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, вчених, 
представників інститутів громадянського суспільства 
(за згодою) для розгляду питань, що належать до 
компетенції Держпраці України; 

 

ст.. 5. п. 6 організовує розгляд 
звернень громадян з питань, 
пов’язаних із діяльністю 
Держпраці України; 

 

12. 
Пенсійний фонд 

України 
 

Ст..13. Для  розгляду наукових рекомендацій та 
проведення фахових консультацій з  основних  
питань  діяльності  у  Пенсійному  фонді  
України можуть утворюватися постійні або 
тимчасові консультативні, дорадчі органи.  
Рішення про утворення та ліквідацію  колегії,  
постійних  або тимчасових  консультативних,  
дорадчих  органів,  їх кількісний та  
персональний  склад,  положення  про  них  
затверджуються  Головою правління Пенсійного 
фонду України. 
 
 

Ст.. 6. п.1 залучати  спеціалістів  центральних  та  
місцевих  органів виконавчої влади,  вчених, 
представників інститутів громадянського  
суспільства  (за  згодою)  для  розгляду  питань,  що  
належать до компетенції Пенсійного фонду України;  
 
 
 
 
  

ст.. 4. п. 15 проводить       у       
межах      своїх    повноважень 
інформаційно-роз'яснювальну 
роботу серед населення;  
ст..5. п.6 організовує розгляд 
звернень громадян з питань, 
пов'язаних із діяльністю 
Пенсійного фонду України;  
 
 

13. 

Міністерство 
надзвичайних 

Ситуацій 
України 

 

Ст..12.  Для розгляду  наукових  рекомендацій  та  
проведення  фахових консультацій  з  основних  
питань  діяльності у МНС України можуть  
утворюватись інші постійні або тимчасові  
консультативні,  дорадчі органи.  
 Рішення про утворення чи ліквідацію колегії,  
інших постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих органів, їх кількісний та  

Ст.. 6. п.1 залучати  спеціалістів центральних  і  
місцевих органів виконавчої  влади,  підприємств,   
установ  та  організацій  (за погодженням з їх 
керівниками),  вчених,  представників  інститутів  
громадянського  суспільства  (за  згодою)  до розгляду 
питань,  що належать до компетенції МНС України;  
 

ст. 4. п. 36 здійснює   
оповіщення   та інформування  
центральних та місцевих  
органів  виконавчої  влади  
про  загрозу  виникнення  та  
виникнення  надзвичайних 
ситуацій,  здійснює 
методичне керівництво щодо  



 
 

персональний склад, положення про них 
затверджуються Міністром.  

створення  і  належного  
функціонування  систем   
оповіщення  
цивільного захисту різних 
рівнів; 

14. 

Державна 
інспекція                                                                                            

Техногенної 
безпеки 
України 

 

Ст.. 12.      Для розгляду  наукових  рекомендацій  
та  проведення  фахових консультацій  з  основних  
питань діяльності у Держтехногенбезпеки України 
можуть утворюватися постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.  
     Рішення про  утворення  та ліквідацію колегії,  
постійних або тимчасових консультативних,  
дорадчих та інших допоміжних органів, їх   
кількісний   та   персональний   склад,   положення  
про  них затверджуються Головою 
Держтехногенбезпеки України.  

 ст.4. п. 38 проводить   
інформаційно-роз'яснювальну  
роботу  у  сфері пожежної і 
техногенної безпеки; 

15. 

Міністерство 
освіти і науки 

молоді та 
спорту  України 

 

Ст..11.  Для розгляду наукових рекомендацій та 
проведення фахових консультацій з основних 
питань діяльності у Міністерстві можуть 
утворюватись інші постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі органи. 
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, 
інших постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих органів, їх кількісний та персональний 
склад, положення про них затверджуються 
Міністром. 

 ст.4.п. 58 організовує розгляд 
звернень громадян з питань, 
пов'язаних із діяльністю МОН 
молодь спорту України, 
підприємств, установ та 
організацій, що належать до 
сфери його управління, а 
також стосовно актів, які ним 
видаються; 

16. 

Державне 
агентство з 

питань науки, 
інновацій та 

інформатизації 
України 

 

Ст..12.  Для розгляду наукових рекомендацій та 
проведення фахових консультацій з основних 
питань діяльності у Держінформнауки України 
можуть утворюватися інші постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі органи. 
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, 
інших постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих органів, їх кількісний та персональний 

 ст..5. п.4 організовує розгляд 
звернень громадян з питань, 
пов’язаних з діяльністю 
Держінформнауки України, 
підприємств, установ, 
організацій, що належать до 
сфери його управління; 
 



 
 

склад, положення про них затверджує Голова 
Держінформнауки України. 

17. 

Міністерство 
охорони 
здоров’я 
України 

 

Ст..12. Для розгляду наукових рекомендацій та 
проведення фахових консультацій з основних 
питань діяльності у МОЗ України можуть 
утворюватись інші постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.  
       Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, 
інших постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих та інших допоміжних органів, їх 
кількісний та персональний склад, положення про 
них затверджує Міністр охорони здоров'я України.  

 ст..4. п. 5 інформує та надає 
роз'яснення щодо здійснення 
державної політики у сферах 
охорони здоров'я, санітарно-
епідемічного благополуччя 
населення, протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та іншим 
соціально небезпечним 
захворюванням, створення, 
виробництва, контролю якості 
та реалізації лікарських 
засобів, медичних 
імунобіологічних препаратів і 
медичних виробів;  

18. 

Державна 
санітарно-

епідеміологіч 
на служба 
України 

 

Ст..12. Для розгляду наукових рекомендацій та 
проведення фахових консультацій з основних 
питань діяльності у Держсанепідслужби України 
можуть утворюватися постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. 
       Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, 
постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих та інших допоміжних органів, їх 
кількісний та персональний склад, положення про 
них затверджує Голова Держсанепідслужби 
України. 

Ст..6.п. 1 залучати до виконання окремих робіт, участі 
у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх 
згодою), працівників центральних та місцевих органів 
виконавчої влади; 
 

ст. 5. п.  5 організовує розгляд 
звернень громадян з питань, 
пов’язаних з діяльністю 
Держсанепідслужби України, 
її територіальних органів, 
підприємств, установ, 
закладів та організацій, що 
належать до сфери її 
управління; 
 

19. 

Державна 
служба України 

з лікарських 
засобів 

 

Ст..12.  Для розгляду наукових рекомендацій та 
проведення фахових консультацій з основних 
питань діяльності у Держлікслужбі України можуть 
утворюватися постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. 
       Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, 
постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих та інших допоміжних органів, їх 
кількісний та персональний склад, положення про 

Ст..6. п. 1 залучати до виконання окремих робіт, участі 
у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх 
згодою), працівників центральних та місцевих органів 
виконавчої влади; 
 

Cт.5. п. 5 організовує розгляд 
звернень громадян з питань, 
пов’язаних з діяльністю 
Держлікслужби України, її 
територіальних органів, 
підприємств, установ та 
організацій, що належать до 
сфери її управління; 
 



 
 

них затверджує Голова Держлікслужби України. 

20. 

Міністерство 
енергетики та 

вугільної 
промисловості 

України 
 

Ст..11. Для розгляду наукових рекомендацій та 
проведення фахових консультацій з основних 
питань діяльності у Міненерговугілля України 
можуть утворюватись інші постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.  
       Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, 
інших постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих та інших допоміжних органів, їх 
кількісний та персональний склад, положення про 
них затверджує Міністр.  

Ст. 7. Міненерговугілля України у процесі виконання 
покладених на нього завдань взаємодіє в 
установленому порядку з іншими органами державної 
влади, допоміжними органами і службами, утвореними 
Президентом України, а також з органами місцевого 
самоврядування, об'єднаннями громадян, 
профспілками та організаціями роботодавців, 
відповідними органами іноземних держав і 
міжнародних організацій, підприємствами, 
установами, організаціями.  

ст..4. п. 4 інформує та надає 
роз'яснення щодо здійснення 
державної політики у 
паливно-енергетичному 
комплексі;  

 

21. 

Міністерство 
закордонних 

справ України 
 

Ст..5. п. 7 утворювати постійні або тимчасові 
консультативні,  дорадчі та  інші  допоміжні  
органи  (комісії,  ради  тощо)  для  розгляду  
наукових  рекомендацій  та  проведення  фахових   
консультацій   з основних питань діяльності МЗС 
України.  
 
Ст..13. Для розгляду  наукових  рекомендацій  та  
проведення  фахових консультацій з основних 
питань діяльності  у  МЗС  України  можуть  
утворюватись  інші постійні або тимчасові 
консультативні,  дорадчі органи.  
      Рішення про утворення чи ліквідацію колегії,  
інших постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих органів, їх кількісний та  
персональний склад, положення про них 
затверджує Міністр.  

 ст..5. п. 3 давати   офіційні  
роз'яснення  щодо 
зовнішньополітичного  
курсу України;  
 

22. 

Державна 
податкова 

служба України 
 

Ст..12. Для розгляду  наукових  рекомендацій  та  
проведення  фахових консультацій  з  основних  
питань  діяльності у ДПС України можуть 
утворюватися  постійні  або  тимчасові   
консультативні,   дорадчі органи.  
     Рішення про  утворення  та ліквідацію колегії,  
постійних або тимчасових консультативних,  
дорадчих органів,  їх  кількісний  та персональний  

 ст..4. п. 14 забезпечує  прийом  
громадян,  розгляд звернень 
громадян, запитів та звернень 
народних депутатів України;  
ст..4. п. 16 забезпечує  
інформування  громадськості  
про   реалізацію державної 
політики у відповідній сфері;  



 
 

склад,  положення про них затверджуються 
Головою ДПС України.  

ст..4.п.17 надає інформаційно-
довідкові послуги в межах 
компетенції; 

23. 

Державна 
фінансова 
інспекція 
України 

 

Ст.. 12. Для розгляду  наукових  рекомендацій  та  
проведення  фахових консультацій  з  основних  
питань  діяльності  у  Держфінінспекції України 
можуть утворюватися постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі органи.  
     Рішення про утворення та ліквідацію  колегії,  
постійних  або тимчасових  консультативних,  
дорадчих  органів,  їх кількісний та персональний  
склад,  положення  про  них  затверджуються  
Головою Держфінінспекції України.  

Ст..6.  п. 1 залучати  до  виконання  окремих робіт,  
участі у вивченні окремих питань учених і  фахівців,  у  
тому  числі  на  договірній основі,  працівників  
центральних  та  місцевих органів виконавчої влади,  
державних фондів,  підприємств,  установ  та  
організацій, зокрема для проведення контрольних 
замірів будівельних, монтажних, ремонтних та  інших  
робіт,  контрольних  запусків  у  виробництво 
сировини і матеріалів, контрольних аналізів сировини, 
матеріалів і готової продукції, інших перевірок;  

ст.4. п. 10 розглядає  листи,  
заяви  і  скарги  громадян  про  
факти порушення 
законодавства з  фінансових  
питань,  вживає  згідно  із  
законодавством відповідних 
заходів для їх усунення;  
ст.4 п.5 організовує розгляд 
звернень громадян з питань, 
пов'язаних із діяльністю 
Держфінінспекції України, її 
територіальних органів,  
підприємств,установ,організа
цій,  що  належать  до  сфери   
її управління;  

24. 

Державна 
архівна служба 

України 
 

Ст.. 12. Для розгляду  наукових  рекомендацій  та  
проведення  фахових консультацій  з  основних  
питань  діяльності  в  Укрдержархіві можуть 
утворюватися постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі органи.  
     Рішення про утворення та ліквідацію  колегії,  
постійних  або тимчасових  консультативних,  
дорадчих  органів,  їх кількісний та персональний  
склад,  положення  про  них  затверджуються  
Головою Укрдержархіву.  

Ст..6. п. 1 залучати до виконання окремих робіт, участі 
у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому 
числі на договірній основі, працівників центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій 
(за погодженням з їх керівником) для розгляду питань, 
що належать до її компетенції.  

Ст. 4. п.32 інформує 
громадськість про Документи 
Національного архівного 
фонду, зміст яких може бути 
використаний юридичними та 
фізичними особами. 

25. 

Державна 
виконавча 

служба України 
 

Ст..12.  Для розгляду наукових рекомендацій та 
проведення фахових консультацій з основних 
питань діяльності у ДВС України можуть 
утворюватися інші постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі органи.  
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, 
інших постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих органів, їх кількісний та персональний 

Ст..6. п.1 залучати до виконання окремих робіт, участі 
у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому 
числі на договірній основі, працівників центральних та 
місцевих органів виконавчої влади;  
 

ст.. 4. п. 11 організовує 
освітньо-роз`яснювальну 
роботу, в тому числі в засобах 
масової інформації, з питань, 
що стосуються виконання її 
завдань;  
 



 
 

склад, положення про них затверджує Голова ДВС 
України.  

26. 

Державна 
пенітенціарна 

служба України 
 

Ст..12.  Для розгляду наукових рекомендацій та 
проведення фахових консультацій з основних 
питань діяльності у ДПтС України можуть 
утворюватися інші постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі органи.  
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, 
інших постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих органів, їх кількісний та персональний 
склад, положення про них затверджує Голова ДПтС 
України.  

Ст..4. п. 23 взаємодіє з органами державної влади, 
органами державного самоврядування та 
об’єднаннями громадян щодо підготовки засуджених 
до звільнення з установ виконання покарань. 

Ст..4. п. 27 організовує 
розгляд звернень громадян з 
питань ДПтС  України, 
органів і установ що належать 
до сфери її управління. 

27. 

Державна 
реєстраційна 

служба України 
 

Ст..12.  Для розгляду наукових рекомендацій та 
проведення фахових консультацій з основних 
питань діяльності в Укрдержреєстрі можуть 
утворюватися інші постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі органи. 
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, 
інших постійних або тимчасових консультативних, 
дорадчих органів, їх кількісний та персональний 
склад, положення про них затверджує Голова 
Укрдержреєстру. 

 ст.4. п. 28 організовує розгляд 
звернень громадян з питань, 
що належать до його 
компетенції, а також 
підприємств, установ та 
організацій, що належать до 
сфери управління 
Укрдержреєстру; 
ст. 4 п. 34 інформує 
громадськість про свою 
діяльність та про стан 
проведення державної 
політики у визначених сферах 
діяльності; 

28. 

Антимонопольн
ий комітет 
України 

 

Ст..7. п. 16 утворювати територіальні відділення та 
дорадчі органи Антимонопольного комітету 
України;  
Ст..13. п. 9 затвердження положень про дорадчі 
органи Антимонопольного комітету України та їх 
склад;  
Ст..26.  Для підготовки рекомендацій з питань 
організації та діяльності Антимонопольного 
комітету України, методології і методики 
здійснення контролю за дотриманням 

 ст..6. п. 1 розглядати заяви і 
справи про порушення 
законодавства про захист 
економічної конкуренції та 
проводити розслідування за 
цими заявами і справами;  
розглядати заяви і справи про 
надання дозволу, надання 
висновків, попередніх 
висновків стосовно 



 
 

 

законодавства про захист економічної конкуренції, 
розробки пропозицій щодо його застосування та 
удосконалення, а також з інших питань 
Антимонопольний комітет України створює 
дорадчі органи, проводить техніко-економічні та 
наукові дослідження, залучає експертів та 
консультантів, готує кадри за спеціальними 
програмами. 

узгоджених дій, концентрації, 
проводити дослідження за 
цими заявами і справами;  
 



Запорізька обласна громадська організація «Народний захист»  

 

2.4. СПІВВІДНОШЕННЯ ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛОЖЕННЯ З ДАТОЮ  ВСТУПУ 
В ДІЮ  ЗАКОНУ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»  

ВІД 13 СІЧНЯ 2011 РОКУ 

№ ДО 9 ТРАВНЯ ПІСЛЯ 9 ТРАВНЯ 
1. ПОЛОЖЕННЯПро Державне агентство 

земельних ресурсів України 
8 квітня 2011 р. №445 

ПОЛОЖЕННЯ Про Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства  
України від 31 травня 2011 року 
№633/2011 

2. ПОЛОЖЕННЯ Про Міністерство 
внутрішніх справ Українивід 6 квітня 
2011 року N 383/2011 

ПОЛОЖЕННЯ Про Державну 
податкову службу України від 12 
травня 2011 року N 584/2011  

3. ПОЛОЖЕННЯ Про Міністерство 
екологіїта природних ресурсів 
Українивід 13 квітня 2011 року N 
452/2011  

 

4. ПОЛОЖЕННЯ Про Державне агентство 
водних ресурсів України від 13 квітня 
2011 року N 453/2011 

 

5. ПОЛОЖЕННЯ Про Державну 
екологічну інспекцію України від 13 
квітня 2011 року N 454/2011  

 

6. ПОЛОЖЕННЯ Про Державну службу 
статистики України  від 6 квітня 2011 
року N 396/2011  

 

7. ПОЛОЖЕННЯ Про Державне агентство 
автомобільних доріг Українивід 13 
квітня 2011 року N 456/2011  

 

8. ПОЛОЖЕННЯ Про Міністерство 
соціальної політики Українивід 6 квітня 
2011 року N 389/2011  

 

9. ПОЛОЖЕННЯ  Про Державну службу з 
питань інвалідів та ветеранів України 
від 6 квітня 2011 року N 397/2011  

 

10. ПОЛОЖЕННЯПро Державну інспекцію 
України з питань праці від 6 квітня 2011 
року №386/2011 

 

11. ПОЛОЖЕННЯ Про Пенсійний фонд 
України від 6 квітня 2011 року N 
384/2011  

 

12. ПОЛОЖЕННЯ Про Міністерство 
надзвичайних ситуацій України від 6 
квітня 2011 року N 402/2011  

 

13. ПОЛОЖЕННЯ Про Державну 
інспекцію техногенної безпеки 
Українивід 6 квітня 2011 року N 
392/2011 

 

14. ПОЛОЖЕННЯ Про Міністерство освіти 
і науки, молоді та спорту Українивід 8 
квітня 2011 року 
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15. ПОЛОЖЕННЯ Про Державне агентство 
з питань науки,інновацій та 
інформатизації Українивід 8 квітня 2011 
року №437 

 

16. ПОЛОЖЕННЯ Про Міністерство 
охорони здоров'я Українивід 13 квітня 
2011 року № 467/2011  

 

17. ПОЛОЖЕННЯ Про Державну 
санітарно-епідеміологічну службу 
Українивід 6 квітня 2011 року№ 400/201 

 

18. ПОЛОЖЕННЯ Про Державну службу 
України з лікарських засобів від 8 
квітня 2011 року №440/2011 

 

19. 
ПОЛОЖЕННЯ Про Міністерство 
енергетики та вугільної промисловості 
України від 6 квітня 2011 року N 
382/2011  

 

20. ПОЛОЖЕННЯ Про Міністерство 
закордонних справ України  
від 6 квітня 2011 року N 381/2011  

 

21.  ПОЛОЖЕННЯ Про Державну 
фінансову інспекцію України від 23 
квітня 2011 року N 499/2011  

 

22. ПОЛОЖЕННЯ Про державну архівну 
службу України від 6 квітня 2011 року 
№ 407 /2011 

 

23. ПОЛОЖЕННЯ Про Державну 
виконавчу службу Українивід 6 квітня 
2011 року N 385/2011 

 

24. ПОЛОЖЕННЯ Про державну 
пенітенціарну службу України від 6 
квітня 2011 року  №394/2011 

 

25. ПОЛОЖЕННЯ Про Державну 
реєстраційну службу Українивід 6 
квітня 2011 року N 401/2011  

 

26. ЗАКОНУКРАЇНИПро 
Антимонопольний комітет України 
від 5 липня 2011 року N 3567-VI 
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Моніторинг положень на відповідність можливості створення дорадчих органів, здійснення 
взаємодії з громадськістю і забезпечення доступу до публічної інформації 
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Можливість створення  дорадчих органів Можливість взаємодії з громадськістю Звернення громадян

 Можливість створення дорадчих органів – 28; Можливість взаємодії з громадськістю – 14; Звернення громадян – 28. 
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               Запорiзька  обласна  громадська  органiзацiя               
                                                                     ”Народний   Захист”          
 
Адреса для листуваня:               код ЕДРПОУ  36534850                            тел. (061) 7011926       
 вул. Перемоги  115-129            р/р 260068035 у Запорізькому              e-mail:  zabol-zabol@mail.ru   
м. Запорiжжя   69005                 відділенні  № 1  ВАТ «Ерсте Банк» 
                                                         в м.Запоріжжя, МФО 380009 
 
Вих. №     32-З              вiд   15 лютого 2012р.      

На №    _________ від ________________    
 
                           
 

 Начальнику відділу забезпечення доступу  
до публічної інформації 

Міністерства юстиції України 
Хмарній К.Ф. 

вул. Городецького, 13, кім. 102 
Київ – 1, 01001  

 

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ 

 

            Прошу  відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати  
Положення Вашого органу Виконавчої Влади. 

     Відповідь прошу надати  на e-mail:  office-nz@mail.ru   

 

Голова  Правління 

ЗОГО «Народний захист»                                                    Н.О.Заболотна 

098 0429595 

 

Вик. Афанасьєва А.О. 

т. 061 7011926 






