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|{ро надання пропозиц|й

Ёа виконання доручення 1{аб|нету й1н|стр|в !кра?ни в|д
0з. 1 1 .201 1 ]\гч 4з70516||-1]: щодо проведення щомадського обговорення
проекту плану заход|в з реал!зац|| |н!ц|ативи <|{артнерство <Б1дкритий !ряд>>
обласна дер)кавна адм1н1страц|я та щомадськ!сть област| нада}оть пропозиц1? до
Ёац1онального плану д1й з реал!зац|] м!жнародно? 1н|ц|ативи <|{артнерство
<Б|дкритий }ряд> (додатоться).

!одаток: на 2 арк.у 1 прим.

3аступник голови _ кер!вник...
апарату о0лдержадм1н1сщац11 щомадського. партне.Рств.а . на

п1дтримку м1жнародно1 1н1ц1ативи
< |[артнерство <Б |[ критий !рял>
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до Ёац | он€1л1ьного плану ж?т3.1?ж1| м1жнародно| 1 н1 ц1 ативи(| |артнерство <<8:дкритий }р"д,

[1р1оритетн|
3авдання
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[прияння прозорост!
державного управл1ння

3а_гтунення громадян до
узаст1 в процесах
дер)1(авного управл!ння

|1окращення якост!
публ|нних послуг

9хва-глити державну ц1льову програму
Ёац|она_гльний фонд сприяння розвитку
громадянського сусп|льства

]ф
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!одаток 1.

|{ропозиц!!
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€прияти прийняттто €татут!в територ{альних громад' у якихбуд" визначено процедуру орган]зац1| та ,р'*.д.'""
громадських слухань' консультац|й з громадськ1стто,
громадсько| та антикорупц!йно? екопертизи проект|в
нормативно-правових
самоврядування

акт1в орган1в м1сцевого

Б.изначити центральний орган виконавчо? влади, який
в1дпов1датиме за розробку та реа-гл1зац1то державно| пол{тики
у сфер| розвитку щомадянського суоп{льстБа

Бнести зм!ни до нормативно-правових акт|в' що регул}о1оть
д1яльн!сть центральних орган1! виконавчо1 влади, в частин|
забезпечення доступу громадян ло публ|зно| !нформац!|

та створити

3абезпечити створення окремих п!дрозд|л1в, що
в!дпов!датоть за питання зв,язк1в з громадськ|отто' уценщальних органах виконавчо| влади та м!сцевих
державних адм1н!страц1ях

('лриятха ухва_г!енн!о 3акону 9кра!ни .[{ро загальн! збори
громадян за м1сцем проживання)

Бнести зм|ни до 3акон|в }кра!ни к[{ро доступ до судових
р1птень> та к[{ро судоустр!й ! отатус .удд1*, (в настин1
надання громадянам ш1о)к.т1ивост1 отримувати |нформац|то
про розгляд свое| сулово| сг[рави через спец!ал1зованйй веб-
сайт та за допомого}о ]-Бох в спец1альних к1мнатах уприм{щеннях сул1в)

Розробити нормативно-правову 6шу д1\я запровадження
системи електронного серв1су |з надаттня 1нформац!йних
послуг спо)кивачам житлово_комун!ш{ьних послуг
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3абезпечення безпеки
в держав|

з

Розробка Ёац!онально| концепц1] ст!йкого розвитку

Розробка Ёац|онально| програми
громадян, як1 прожива|оть в
техногенного впливу)

кАдаптац!! та реаб!л!тац1!
зонах екстремального

3аступник голови _ кео|вник
апарату облдержадм 1н]страц||
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Рег|онадьний координатор
щ9уе4ського. партне.Рств.а на
п1дтримку м1)|(народнот !н1ц1ативи
к1 1артнерство <Б |2| критий !р"д,
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