ЗВІТ
про хід реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
Севастопольської міської державної адміністрації
Станом на грудень 2013 року
З червня по грудень 2013 року організоване проведення публічного громадського
обговорення проекту звіту про реалізацію в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у
2012-2013 роках (далі - Проект звіту) шляхом електронних консультацій з громадськістю, за участю
органів державної влади та місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства м.
Севастополь.
Під час громадського обговорення Проект звіту в цілому був схвалений.
Щодо залучення громадськості до формування та реалізації державної політики: у серпнігрудні 2013 року проведено два засідання за круглим столом щодо громадського обговорення
проекту Концепції реформування місцевого самоврядування, виконання програми економічного
та соціального розвитку м.Севастополь на 2013 рік.
В листопаді-грудні 2013 року проведене громадське обговорення проекту закону України
«Про місто-герой Севастополь» від 06.11.2013 №3552 народних депутатів України Новінського
В.В., Колесніченка В.В.
21.11.2013 організоване проведення громадського обговорення нових соціальних ініціатив
Президента України В.Ф.Януковича «Діти – майбутнє України» та їх впровадження в м.
Севастополь.
26.11.2013 проведено «гарячу лінію» з питань соціального захисту інвалідів та дітейінвалідів м. Севастополь.
28.11.2013 організоване громадське обговорення проекту Орієнтовного
консультацій з громадськістю та Плану регуляторної політики м.Севастополь на 2014 рік.

плану

Щодо запобігання і протидії корупції: 12.12.2013 проведено засідання за круглим столом
на тему «Обговорення питань щодо вимог у антикорупційному законодавстві відповідно до
Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».
Щодо підвищення якості надання адміністративних послуг: станом на 17.12.2013
розробляється проект положення щодо забезпечення здійснення моніторингу якості надання
адміністративних послуг, зокрема, продовження роботи громадського посту, створеного за
ініціативою Громадської ради при Севастопольській міській державній адміністрації у дозвільному
центрі.
Щодо впровадження технологій електронного урядування та розвитку електронної
демократії: забезпечено створення електронних баз даних для оптимізації надання
адміністративних послуг.
Щодо забезпечення доступу до публічної інформації: забезпечено інформування
населення через засоби масової інформації про проекти державних і регіональних програм

економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання, проектів
регуляторних актів, звітів головних розпорядників бюджетних коштів тощо.

Станом на вересень 2012 року
На виконання п. 1.2 протоколу № 1 засідання Координаційної ради з питань реалізації Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» від 10.09.2012 Севастопольська міська адміністрація інформує.
На виконання плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 514-р, в
Севастопольській міській державній адміністрації видано розпорядження голови міської
державної адміністрації від 27.08.2012 року № 509-ОД.
На офіційному сайті Севастопольської міської державної адміністрації було розміщено інформацію
про Ініціативу «Партнерство «Відкритий Уряд» та текст розпорядження а з 05.09.2012 розпочато
проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій з
громадськістю по наданню зауважень і пропозицій до міського плану комплексних заходів
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».
На виконання п. 1 розпорядження голови Севастопольської міської державної адміністрації від
27.08.2012 року № 509-ОД був розроблений План комплексних заходів з впровадження Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» в м. Севастополь. 24.09.2012 даний план було розміщено на
офіційному сайті Севастопольської міської державної адміністрації для ознайомлення з ним
громадськості.
28.09.2012 року на розширеному засіданні Президії Громадської ради при Севастопольській
міській державній адміністрації були обговорені шляхи взаємодії Громадської ради та міської
державної адміністрації у рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Під час
обговорення надійшли наступні пропозиції:
вдосконалення постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» в частині, що стосується
оптимізації якісного та кількісного складу громадських рад при органах виконавчої влади,
механізмів взаємодії з органами виконавчої влади, фінансового забезпечення діяльності
громадських рад;
створення регіонального ресурсного центру громад як майданчика для спілкування, розробки
стратегії і тактики участі громадськості в реалізації державної політики;
визначення на законодавчому рівні механізмів сприяння проведення антикорупційної громадської
експертизи проектів нормативно-правових актів;
розроблення механізму врахування результатів антикорупційної громадської експертизи;
проведення навчальних заходів, присвячених процедурі проведення громадських
антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів, для представників інститутів
громадянського суспільства;

послідовне впровадження інноваційних змін у системі підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з врахуванням процесів трансформації в
державі, зокрема прийняттям нового законодавства;
навчання та перенавчання державних службовців з використанням інтерактивних методів
(технологій) навчання за допомогою міжнародних проектів TWINNING, ТАІЕХ;
вдосконалення професійного навчання осіб (з числа представників інститутів громадянського
суспільства), які перебувають у кадровому резерві, з метою сприяння ефективної діяльності
державної служби та успішній реалізації реформ з урахуванням кращого європейського досвіду, в
тому числі шляхом участі в міжнародних проектах;
розроблення і розміщення медіа-планів органів виконавчої влади та створених при них
консультативно-дорадчих органів в частині висвітлювання їхньої діяльності по забезпеченню
інформування громадськості щодо виконання статутних повноважень.

