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Резолюція 

Круглого столу «Покращуємо доступ до публічної інформації 

разом» 
 

Ми, представники Запорізької обласної ради,  ЗОГО «Народний Захист» та інших 

організацій громадянського суспільства, депутати та  представники органів виконавчої 

влади, обговоривши результати моніторингу рівня доступу до публічної інформації , 

проведеного  в рамках Платформи «Омбудсмен+» і рекомендації  Платформи, 

усвідомлюючи  важливість   забезпечення права громадян на інформацію і прагнучи до 

підвищення рівня прозорості  обласної ради, ВИРІШИЛИ: 

№ Назва Підпис 

предстаника 

ЗОР 

Підпис 

представника 

ЗОГО 

«Народний 

Захист» 

1 Організувати і спільно провести серію 

семінарів  з питання забезпечення доступу до 

публічної інформації для представників 

районних рад, КП,КУ,КЗ,  інструктажів для  

представників охорони будівлі (Центр 

перепідготовки і  підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, керівників  

державних  підприємств, установ та 

організацій, апарат ЗОР та ЗОГО «Народний 

Захист»). 

  

2 Провести  у  вересні спільно консультації з 

громадськістю з обговорення змін до 

Регламенту облради. 

  

3 Обласній раді обладнати   місце для роботи 

запитувачів з публічною інформацією на 

першому поверсі  будівлі до постів охорони 

задля забезпечення безперешкодного 

потрапляння громадян до обладнаного місця 

роботи запитувача з публічною інформацією. 

  

4 Обласній раді  створити умови для запитувачів 

з обмеженими фізичними можливостями: 

обладнати пандусами  та дзвінком приміщення 

для забезпечення  доступу людям з 

обмеженими можливостями  до місць роботи 
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запитувачів з публічною інформацією. 

5 Обласній раді виготовити та розмістити на 

видному місці стенд  з інформацією для 

запитувачів публічної інформації. 

  

6 Обласній раді виготовити і розмістити на 

дверях приміщення для роботи запитувачів з 

публічною інформацією відповідну табличку, а 

також дороговкази в приміщенні. 

  

7 Обласній раді розмістити на офіційному веб-

сайті інформацію про: 

-  можливість запитувачам подавати запити 

особисто в приміщенні розпорядника; 

-  можливість запитувачам подавати запити 

усно; 

-  можливість отримати консультацію з 

приводу оформлення запиту; 

- можливість особисто ознайомитися з 

документами у спеціально відведеному 

приміщенні; 

- номер кабінету, де можна особисто оформити 

та здати запит і отримати консультацію з 

оформлення запиту; 

- номер кабінету де можна особисто 

ознайомитися з документами, зняти копії; 

- плани роботи обласної ради та комісій ради; 

 

  

8 Обласній раді  визначити  єдиного 

відповідального  за  забезпечення доступу до 

публічної інформації, включаючи роботу із 

запитувачами публічної інформації, надання їм 

консультацій, забезпечення роботи 

спеціального місця для самостійної роботи 
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запитувачів з інформацією. Привести у 

відповідність  із цим свої локальні  нормативні  

акти . Розробити і затвердити посадові 

інструкції. 

9 Створити  окремий структурний підрозділ із 

забезпечення доступу до публічної інформації. 

Розробити і прийняти  відповідні локальні 

нормативні акти (Рішення, Розпорядження, 

Положення, посадові інструкції тощо) 

  

10 Обласній раді   удосконалити процес 

планування та підготовки пленарних засідань 

ради, формування порядку денного, задля 

забезпечення  додержання   10-денного строку  

на оприлюднення інформації про дату  

проведення сесії та порядку денного. (п.10 

ст.46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

  

11 Обласній раді  вжити заходів для додержання  

20-денного строку на оприлюднення  ВСІХ 

проектів рішень що розглядаються на 

засіданнях сесії  і забезпечити невідкладне 

оприлюднення зауважень та пропозицій до 

проектів рішень, а також оприлюднення 

доопрацьованих проектів рішень. 

  

12 Обласній раді розмістити на власному веб-

сайті проекти розпоряджень та розпорядження  

голови  обласної  ради.  

  

13 В третій декаді червня  2016 року спільно 

провести  засідання за круглим столом щодо 

поліпшення роботи КП «Автогосподарство» 

ЗОР. 

  

14 Начальнику Відділу документування, 

контролю за виконанням документів, звернень 

громадян та публічної інформації ЗОР  в строк 
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до 15.06.2016  розробити  та подати на 

затвердження посадові інструкції 

відповідальних за доступ до публічної 

інформації, передбачивши в них реалізацію всі 

вимог ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації» 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


