Проміжний Звіт
про виконання в області Плану дій з реалізації
Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”
На виконання резолюції Віце-прем’єр-міністра України - Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 07.09.2015 року № 36236/1/1-15 щодо проведення громадського
обговорення проміжного звіту про реалізацію плану дій з реалізації
Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” обласна державна адміністрація
виносить на громадське обговорення проект проміжного звіту про проведену
в області роботу.
З метою налагодження ефективного механізму взаємодії інститутів
громадянського суспільства з органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування на засадах партнерства та взаємної відповідальності,
досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод
людини і громадянина в області ведеться робота за відповідними
напрямками.
Виконувачем обов’язки голови обласної державної адміністрації від
26 січня 2015 № 01-6/01.02-08 затверджено План дій щодо впровадження в
області Ініціативи “Партнерство “Відкритий уряд” в Україні у 2015 році”.
Затверджений План дій щодо впровадження в області Ініціативи
“Партнерство “Відкритий уряд” в Україні у 2015 році” оприлюднений на
офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації в рубриках
“Громадянське суспільство і влада” та “Партнерство Відкритий уряд”.
На виконання зазначеного Плану дій структурними підрозділами
облдержадміністрації, райдержадміністраціями виконкомами міських рад
проведено відповідну роботу. А саме:
1. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 січня 2015
року № 50-од утворено робочу групу з розроблення обласної
антикорупційної програми на 2015 рік. До складу робочої групи увійшли
керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, представники
громадських організацій та органів місцевого самоврядування. Спільна
діяльність членів робочої групи дала відповідний результат. Було
напрацьовано проект обласної програми запобігання і протидії корупції на
2015-2016 роки, який схвалений розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 03 червня 2015 року № 322-од. Метою програми є зниження
рівня корупції в області шляхом усунення передумов її виникнення через
упровадження превентивних заходів, зміцнення законності, а також
формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції
як суспільно небезпечного явища за допомогою спільних зусиль державних
та громадських структур.

2. Відділ комунікацій з громадськістю облдержадміністрації відповідно до
чинного законодавства, визначених галузевих повноважень забезпечує
реалізацію державної політики у сфері інформаційної політики та
комунікацій з громадськістю на території області шляхом організації
ефективної співпраці та взаємодії обласної державної адміністрації з
об’єднаннями громадян. Консультації з громадськістю проводяться в різних
формах публічного громадського обговорення: конференцій, семінарів,
форумів, громадських слухань, „круглих столів”, зборів, зустрічей з
громадськістю, роботи громадських приймалень. Особливо результативно
консультації з громадськістю реалізовуються через забезпечення
функціонування відповідних консультативно-дорадчих органів при обласній
державній
адміністрації:
громадської
ради,
ради
учасників
Антитерористичної операції, ради церков та інших. Громадські ради також
утворені і діють при структурних підрозділах облдержадміністрації,
райдержадміністраціях. У ході таких засідань систематично обговорюються
питання щодо необхідності формування у суспільстві нетерпимого,
негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища.
Зокрема, про спільні дії влади та громадськості у протидії корупції,
про проведення в області енергоаудиту, а також про прозорість та гласність у
здійсненні кадрової політики йшлося під час робочої зустрічі голови
Тернопільської обласної державної адміністрації С.С. Барни та голови
громадської ради при облдержадміністрації Л.І. Римар, яка відбулась
06.04.2015 року. Голова громадської ради заявила про підтримку з боку
громадськості новопризначеного керівника області у питаннях боротьби з
корупцію та поінформувала голову облдержадміністрації про наміри
громадської ради здійснювати поточний громадський моніторинг за
використанням бюджетних коштів на рівні головних розпорядників та
одержувачів коштів.
У квітні 2015 року відбулося чергове засідання правління Громадської ради
при Тернопільській обласній державній адміністрації, участь у якому взяв
Р.Й. Заставний, народний депутат України, голова депутатської групи
«Тернопільщина». Учасники засідання обговорили механізми взаємодії
Громадської ради при облдержадміністрації з депутатами Верховної Ради
України – членами депутатської групи «Тернопільщина». За словами
народного депутата, він готовий співпрацювати з громадськістю та вносити
на розгляд депутатської групи всі пропозиції, що сприятимуть відстоюванню
на найвищому законодавчому рівні інтересів Тернопілля та його мешканців.
У серпні 2015 року, відбулася прес-конференція з нагоди старту проекту
«Громадський контроль за використанням бюджетних коштів – пріоритет у
боротьбі з корупцією», який буде впроваджуватися у Тернопільській області
у період з серпня 2015 року до травня 2016 року за фінансової підтримки
Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні в рамках грантового
конкурсу «Боротися з корупцією, будувати прозорість!». Захід відбувся з
ініціативи громадських організацій, що входять до складу громадської ради
при облдержадміністрації. Круглий стіл під назвою “Негативний вплив

корупції на економіку Тернопільщини: цифри і факти” відбувся 15 вересня,
у Тернополі з ініціативи ТОГО «Спілка власників землі» в рамках цього ж
проекту.
3. Громадські активісти, члени громадської ради та інших консультативнодорадчих органів не лише надають конструктивні пропозиції щодо протидії
корупції в області, а й своєю життєвою позицію дають приклад жителям
Тернопільщини в тому, що спільними реальними діями ситуацію можна
виправити.
4. Обласна державна адміністрація листом від 21.08.2013 р. № 02-4747/27-22
рекомендувала Тернопільській міській раді, районним державним
адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити
доступ громадськості до інформації генеральних планів та детальних планів
територій, яка знаходиться у вільному доступі згідно вимог Законів України
"Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про доступ до публічної
інформації".
На даний час матеріали містобудівної документації міст Тернопіль та
Чортків знаходиться у вільному доступі в електронній формі, частини
населених пунктів області – оприлюднена в друкованих засобах масової
інформації.
Проведення електронного кадастрового обліку не здійснено в зв’язку з
відсутністю технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу
містобудівного кадастру.
5. Регіональні центри надання адміністративних послуг населенню працюють
в м. Тернопіль та районних центрах області. Ведеться підготовка з відкриття
центрів надання адміністративних послуг у містах обласного значення.
Розробляється
і
впроваджується
електронна
система
надання
адміністративних послуг населенню області.
6. У місті обласного значення Чортків відповідно до Плану дій створений і
працює міський центр надання адміністративних послуг населенню.
7. У структурних підрозділах облдержадміністрації розроблено та
затверджено плани, заходи щодо запобігання і протидії корупції. Також
призначено працівників відповідальних за цей напрямок роботи. Відповідні
плани щодо запобігання і протидії корупції є і в райдержадміністраціях.
8. Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад обласного значення забезпечують доступ
громадськості до нормативно-правових актів, в тому числі проектів таких
документів на своїх сайтах, які доступні всім користувачам Інтернету. Також
громадськість та жителі області можуть отримувати таку інформацію шляхом
подачі відповідних звернень до органів виконавчої влади.
Яскравим прикладом
виконання структурними підрозділами
облдержадміністрації даного Плану дій є робота, що проводиться в
департаменті економічного розвитку. На засіданні колегії департаменту, яке
відбулося 31 березня 2015 року розглянуто та обговорено План заходів щодо
попередження та профілактики корупційних правопорушень в департаменті
економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного

співробітництва обласної державної адміністрації, який затверджено наказом
департаменту від 31 березня 2015 року № 24-од „Про стан кадрової роботи та
дотримання вимог антикорупційного законодавства”.
Департаментом активно залучається громадськість для обговорення
та урахування громадської думки при прийнятті остаточного рішення
зокрема, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03
листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у
формування та реалізації державної політики” та з метою організації
проведення усестороннього публічного громадського обговорення на
офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації розміщено Проект
програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської
області на 2015 рік (далі – проект Програми).
Обговорення проекту Програми проводилось у рамках 5 зустрічей з
громадськістю та науковцями, з представниками органів місцевого
самоврядування, керівниками депутатських фракцій обласної ради, а також
на 2 засіданнях Громадської ради при облдержадміністрації.
Загалом у даних заходах взяли участь 141 учасників, зокрема
26 представників громадських організацій, 29 науковців, 3 представники
депутатських фракцій обласної ради, 8 голів постійних комісій обласної ради,
7 - органів місцевого самоврядування, 67 - органів виконавчої влади.
За підсумками обговорення проекту програми під час вищевказаних
заходів надано 21 пропозицію, з яких 17 враховані.
З метою зростання добробуту населення області на основі
забезпечення розвитку реального сектору економіки, створення сприятливих
передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, підтримки
малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць, скорочення
рівня безробіття, розпорядженням голови ОДА від 31 березня 2015 року №
185-од схвалено і рішенням обласної ради від 25 червня 2015 року № 1997
затверджено програму соціально-економічного і культурного розвитку
Тернопільщини на 2015 рік та взято на контроль її виконання.
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03
червня 2015 року № 323-од схвалено проект Стратегії розвитку
Тернопільської області на період до 2020 року та в установленому порядку
подано на розгляд сесії обласної ради.
Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від
03 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики” за участю членів громадської
ради при облдержадміністрації, депутатів обласної ради, науковців,
представників громадських об’єднань області, структурних підрозділів
облдержадміністрації, ЗМІ 15-16 липня 2015 року в приміщенні обласної
державної адміністрації відбулось громадське обговорення проекту Стратегії
розвитку Тернопільської області на період до 2020 року та проекту Плану
заходів з її реалізації протягом 2015 – 2017 років.
Проект Плану заходів із реалізації у 2015-2017 роках Стратегії
розвитку Тернопільської області на період до 2020 року розглянуто 29 липня

2015 року на засіданні колегії облдержадміністрації та схвалено
розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.07.2015 № 462-од.
Під час обговорення заслухано позицію учасників даного заходу
щодо необхідності прийняття важливих для області стратегічних
документів, які дадуть можливість залучити кошти з державного та місцевого
бюджетів, міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових
організацій на реалізацію проектів, які увійшли до вищезгаданих документів.
Для залучення громадськості до всебічного обговорення питань у
сфері державного регулювання цін з боку обласної державної адміністрації
усі без винятку проекти розроблених нормативно-правових актів в
обов’язковому порядку оприлюднювались у засобах масової інформації.
В обласній газеті «Свобода» № 17 (2955) від 06.03.2015р. та № 67
(3005) від 04.09.2015 р. були опубліковані проекти розпоряджень голови
обласної державної адміністрації «Про встановлення граничних тарифів на
перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному
режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному
сполученнях у межах Тернопільської області» та «Про внесення змін до
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 травня 2008
року № 333». Відповідна інформація також розміщена на офіційному сайті
обласної державної адміністрації в розділі «Регуляторна політика».
Це дозволило провести громадські обговорення в районних центрах
області та забезпечити прозорість проведення процедури встановлення в
області державних регульованих тарифів на окремі види послуг..
9. Відповідно до чинного законодавства, нормативно-правових актів та
положення про діяльність відділ комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації провів певну роботу з об’єднаннями громадян щодо
забезпечення організації публічного обговорення заходів Плану дій щодо
впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2015 році.
Оскільки План дій щодо впровадження в області Ініціативи “Партнерство
“Відкритий уряд” в Україні у 2015 році” був оприлюднений на офіційному
веб-сайті обласної державної адміністрації в рубриках “Громадянське
суспільство і влада” та “Партнерство Відкритий уряд”, громадськість області
отримала можливість не лише ознайомитись з цим документом, але й
вносити свої пропозиції. Інформація про План дій публікувалась й у місцевих
друкованих засобах масової інформації.
10. Керівництво облдержадміністрації, відділ контролю, інформаційнокомп’ютерного забезпечення та електронного урядування апарату
облдержадміністрації поводять роботу щодо пошуку нових можливостей для
впровадження нових технологій електронного урядування та впровадження
програмного продукту у структурних підрозділах облдержадміністрації та в
районних державних адміністраціях.

11. Затверджений План дій щодо впровадження в області Ініціативи
“Партнерство “Відкритий уряд” в Україні у 2015 році” оприлюднений на
офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації в рубриках
“Громадянське суспільство і влада” та “Партнерство Відкритий уряд”.
Проміжний звіт про його виконання в області також оприлюднений у цих
рубриках на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.
Заступник голови-керівник апарату
обласної державної адміністрації

В.В.ШУМАДА

