ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту плану заходів
з реалізації Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”
у 2014 – 2015 роках
№ Найменування заходу
Строк
з/п
виконання

Відповідальний за
виконання

Додаток 1

Співвиконавці
(громадські
організації та
представництва
міжнародних
організацій в
Україні)

Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у
формуванні та реалізації державної політики, забезпечення доступу до
публічної інформації
1.

Підготовка та подання
в установленому
порядку Кабінетові
Міністрів України:
проекту Закону
України про внесення
змін до Закону України
„Про громадські
об’єднання”

січень
2014 р.

Мін’юст

проекту Закону
України про внесення
змін до Закону України
„Про державні цільові
програми” стосовно
передбачення
проведення
громадського
обговорення проектів
державних цільових
програм

квітень
2014 р.

Мінекономрозвитку,
Мін’юст

проектів Законів
України про внесення
змін до Законів
України „Про
благодійництво та
благодійні організації”
та до Бюджетного

червень
2014 р.

Мінфін,
Мінкультури,
Мін’юст

2

кодексу України щодо
фінансової підтримки
благодійних
організацій
проекту Закону
України про внесення
змін до Закону України
„Про свободу совісті та
релігійні організації”

червень
2014 р.

Мінкультури

проекту Закону
України „Про
залучення
громадськості до
формування та
реалізації державної
політики, вирішення
питань місцевого
значення”

листопад
2014 р.

Мін’юст

проекту Закону
України „Про основні
засади здійснення
лобістської діяльності”

травень
2015 р.

Мін’юст

2.

Підготовка та подання
в установленому
порядку Кабінетові
Міністрів України
проекту постанови
Кабінету Міністрів
щодо удосконалення
процедур проведення
консультацій з
громадськістю,
створення та діяльності
громадських рад при
органах виконавчої
влади, сприяння
проведенню
громадської експертизи
діяльності органів
виконавчої влади

лютий
2014 р.

Мін’юст

3.

Забезпечення
підготовки проектів
нормативно-правових

березень
2014 р.

Укрдержархів,
Держкомтелерадіо,
Мін’юст

3

актів, необхідних для
виконання Закону
України „Про доступ
до публічної
інформації”
4.

Забезпечення
створення єдиного
реєстру на базі
Державного реєстру
юридичних осіб та
фізичних осіб –
підприємців, Єдиного
ліцензійного реєстру та
Реєстру документів
дозвільного характеру

вересень
2014 р.

Мін’юст,
Укрдержреєстр

5.

Підготовка та внесення
в установленому
порядку Кабінетові
Міністрів проектів
нормативно-правових
актів з питань
організації
оперативного обміну
відомостями між
Реєстром громадських
об’єднань і Реєстром
неприбуткових
організацій

жовтень
2014 р.

Міндоходів,
Мін’юст,
Укрдержреєстр

6.

Затвердження
стандартів організації
органами виконавчої
влади взаємодії з
громадськістю

грудень
2014 р.

Нацдержслужба,
Держкомтелерадіо

7.

Створення єдиної
електронної платформи
(інтернет-порталу)
благодійної та
волонтерської
діяльності

березень
2015 р.

Мінсоцполітики,
Мінкультури,
Держінформнауки

Запобігання і протидія корупції
8.

Розробка показників та
критеріїв оцінки

липень
2014 р.

Мін’юст,
Нацдержслужба
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ефективності
діяльності підрозділів з
питань запобігання і
протидії корупції,
створених в органах
виконавчої влади
Підготовка та подання
в установленому
порядку Кабінетові
Міністрів України
проекту Закону
України про внесення
змін до Закону України
„Про засади
запобігання і протидії
корупції” (щодо
удосконалення
процедури проведення
спеціальної перевірки
відомостей стосовно
осіб, які претендують
на зайняття посад,
пов’язаних з
виконанням функцій
держави або місцевого
самоврядування)

вересень
2014 р.

Мін’юст

10. Розроблення
методичних
рекомендацій щодо
підготовки
регіональних
антикорупційних
програм та проведення
громадського
моніторингу їх
реалізації

вересень
2014 р.

Мін’юст

11. Підготовка та подання
в установленому
порядку Кабінетові
Міністрів України
проекту порядку
сприяння органами
виконавчої влади
проведенню
громадської

жовтень
2014 р.

Мін’юст

9.

5

антикорупційної
експертизи
12. Відкриття
всеукраїнської
телефонної
„антикорупційної лінії”

грудень
2014 р.

МВС

13. Розроблення
методичних
рекомендацій щодо
проведення
громадської
антикорупційної
експертизи

лютий
2015 р.

Мін’юст

14. Створення
автоматизованої
системи добору та
прийняття на державну
службу, яка включає
ведення єдиного
реєстру вакансій у
державних органах,
органах влади
Автономної Республіки
Крим, розроблення
комп’ютерних тестових
програм з перевірки
рівня компетентності
державних службовців
і наявності знань
законодавства про
державну службу та
запобігання і протидії
корупції

жовтень
2015 р.

Нацдержслужба,
Держінформнауки,
Держстат,
Адміністрація
Держспецз’язку,
ДСЗПД

Підвищення якості надання адміністративних послуг
15. Розміщення на вебсайтах суб’єктів
надання
адміністративних
послуг інформації про
адміністративні
послуги, що ними
надаються

червень
2014 р.

Мінекономрозвитку,
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади
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16. Приведення
законодавчих актів, які
регулюють надання
адміністративних
послуг, у відповідність
до Закону України
„Про адміністративні
послуги”

грудень
2014 р.

Мінекономрозвитку,
центральні органи
виконавчої влади

17. Врегулювання порядку
вирішення справ з
надання
адміністративних
послуг органами
виконавчої влади та
органами місцевого
самоврядування,
зокрема підготовка та
подання в
установленому порядку
Кабінетові Міністрів
проекту
Адміністративнопроцедурного кодексу
України

грудень
2014 р.

Мін’юст,
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади

18. Введення в
експлуатацію Єдиного
державного порталу
адміністративних
послуг

грудень
2015 р.

Мінекономрозвитку,
Мінфін,
Держінформнауки

19. Включення до
Переліку послуг
органів виконавчої
влади, які надаються
через центри надання
адміністративних
послуг, найбільш
важливих для громадян
адміністративних
послуг, зокрема: з
реєстрації актів
цивільного стану, місця
проживання, суб’єктів
господарювання, прав
на нерухоме майно,
транспортних засобів,

протягом
2014 –
2015 рр.

Мінекономрозвитку,
Мін’юст,
МВС,
Укрдержреєстр
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видачі (обміну)
посвідчень водія,
видачі паспортів
20. Розширення мережі
центрів надання
адміністративних
послуг

протягом
2014 –
2015 рр.

Мінекономрозвитку,
місцеві органи
виконавчої влади

21. Забезпечення надання
адміністративних
послуг органів
виконавчої влади через
центри надання
адміністративних
послуг

протягом
2014 –
2015 рр.

Центральні та
місцеві органи
виконавчої влади

Впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної
демократії
22. Створення
інформаційної системи
електронної взаємодії
державних
інформаційних
ресурсів

грудень
2014 р.

Держінформнауки

23. Створення єдиної
інформаційної системи
для всіх учасників
ринку житловокомунальних послуг
країни (підприємства
сфери ЖКГ, банки,
регіональні та
муніципальні
абонентські служби,
споживачі)

грудень
2014 р.

Держінформнауки,
Мінфін,
Мінрегіон

24. Утворення державної
бюджетної установи
„Національний центр
електронного
урядування”

грудень
2014 р.

Держінформнауки,
Мінфін

25. Забезпечення
авторизації органів
державної влади та

грудень
2014 р.

Держінформнауки,
центральні та
місцеві органи
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органів місцевого
самоврядування в
Державній
інформаційній системі
електронних звернень
громадян
26. Підготовка та внесення
в установленому
порядку Кабінетові
Міністрів України
проекту постанови
Кабінету Міністрів
стосовно внесення змін
до Плану використання
радіочастотного
ресурсу України з
метою приведення його
у відповідність до
вимог використання
послуг мобільного
зв’язку стандартів 3G,
UMTS та 4G, LTE

виконавчої влади

грудень
2014 р.

НКРЗІ

27. Підключення органів
місцевого
самоврядування до
Системи електронної
взаємодії органів
виконавчої влади

протягом
2014 р.

Держінформнауки

28. Реєстрація
інформаційних
ресурсів органів
виконавчої влади в
Національному реєстрі
інформаційних
ресурсів

протягом
2014 р.

центральні та
місцеві органи
виконавчої влади

29. Реалізація ініціативи
„Публічні бібліотеки –
мости до електронного
урядування”

протягом
2014 –
2015 рр.

Мінкультури,
Держінформнауки

30. Розвиток електронних
сервісів у освітніх
закладах, поширення
кращих відповідних

протягом
2014 –
2015 рр.

МОН,
Держінформнауки
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практик
31. Проведення Оцінки
електронної готовності
України

червень
2015 р.

Держінформнауки

