Інформація про заходи,
що вживаються органами виконавчої влади
в рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
Міністерство закордонних справ України
У контексті виконання національного Плану заходів з реалізації в Україні
Ініціативи ПВУ (розділ „Залучення громадськості до формування та реалізації державної
політики") Міністерством закордонних справ вивчено, узагальнено та надано
Координаційній раді для врахування європейський досвід із застосування національного
законодавства у сфері взаємодії державних органів з інститутами громадянського
суспільства, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики,
протидії корупції, забезпечення електронного урядування.
Під час Лондонського саміту Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» (ПВУ)
1 листопада 2013 р. відбулося інавгураційне засідання Тимчасової робочої групи з
питань залучення приватного сектора, яку було трансформовано в Раду. На засіданні було
призначено трьох співголів Ради: Джонга Сун Хвана (уряд Південної Кореї), Олівера
Белла (компанія «Майкрософт») та Ендрю Уілсона (Центр міжнародного приватного
підприємництва).
Основним у діяльності Ради визначено підготовку рекомендацій для Керівного
комітету Ініціативи ПВУ щодо удосконалення взаємодії у форматі «уряд - громадянське
суспільство - ділова сфера» з метою підвищення рівня прозорості та відкритості як
державних інститутів, так і суб'єктів приватного сектора.
На виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України, Голови Координаційної
ради з реалізації в Україні Ініціативи ПВУ К.І.Грищенка від 08.11.2013 р. № 43067/1/1-13,
МЗС рекомендовано включити до складу міжнаціональної Ради з питань залучення
приватного сектора Ініціативи ПВУ Голову Громадської ради при МЗС України,
Президента Асоціації «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати»,
члена Координаційної ради з реалізації в Україні Ініціативи ПВУ В.І.Щелкунова та
керівника Комітету Громадської ради при МЗС України, члена Ради експортерів та
інвесторів при МЗС України, Голову Громадської ради при Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України, Президента Асоціації «Транспортно-експедиторських та
логістичних організацій України «Укрзовніштранс» О.І.Платонова.
МЗС здійснило переклад англійською мовою Звіту про реалізацію в Україні
Ініціативи ПВУ у липні 2012 року - жовтні 2013 року, який було розміщено на офіційному
веб-сайті міжнародної Ініціативи ПВУ.

Міністерство освіти і науки України
У 2013 році Міністерством проведено близько 350 заходів за участю
громадськості з обговорення 96 питань (проектів рішень), що стосуються суспільноекономічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення
їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, з них: 39 засідань

круглих столів, 43 зустрічі з громадськістю, 60 конференцій, форумів, 17 теле-, радіо
дебатів, 6 Інтернет-конференцій, проведено 114 електронних консультацій та 55 інших
заходів.
З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами,
ефективної взаємодії Міністерства з інститутами громадянського суспільства, здійснення
громадського контролю за діяльністю Міністерства, врахування громадської думки при
формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, при Міністерстві у 2012
році сформовано Громадську раду.
У 2013 році Громадська рада розглянула низку проектів нормативно-правових
актів, що надавалися Міністерством для громадського обговорення, зокрема: проектів
Концепції профільного навчання в старшій школі, Положення про учнівський та
студентський гуртожиток професійно-технічного та вищого навчального закладу, Закону
України "Про громадські об’єднання", Закону України «Про професійну освіту», Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту», змін до Умов
прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році та інші. Члени Громадської
ради постійно беруть участь у різних засіданнях та нарадах Міністерства освіти і науки за
участю керівництва.
Про активну співпрацю Міністерства з Громадською радою свідчить те, що до
порядку денного чергового засідання Громадської ради, яке відбулося 2 жовтня цього року,
внесено питання щодо участі Громадської ради в роботі з виконання Міністерством Плану
заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні, затвердженого Указом Президента України від 25
червня 2013 року № 342 та Плану організації виконання зазначеного Указу Президента
України, схваленого на засіданні Уряду 17 липня 2013 року, а також обговорення
пропозицій членів Громадської ради до проекту Умов прийому до вищих навчальних
закладів України у 2014 році.
Значна увага приділяється Міністерством питанням розвитку студентського
самоврядування, взаємодії зі студентськими громадськими організаціями.
Так, протягом 2012-2013 років було здійснено цілу низку заходів з метою
координації та підтримки роботи органів студентського самоврядування.
Зокрема, у 2012 році проведена робота щодо внесення змін і доповнень до
статутів вищих навчальних закладів щодо діяльності та підвищення статусу органів
студентського самоврядування відповідно до вимог Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування.
Сформовано новий склад Президії Всеукраїнської студентської ради при
Міністерстві, який відповідно до нової редакції Положення про Всеукраїнську студентську
раду при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України (затверджено наказом
МОНмолодьспорту від 02.06.2011 № 514) обрано на звітно-виборчих засіданнях
республіканської (в Автономній Республіці Крим), обласних та міських (у містах Києві та
Севастополі) Колегій Всеукраїнської студентської ради та затверджено наказом
МОНмолодьспорту від 21.12.2012 № 1463.
Надано підтримку та сприяння в організації і проведенні студентських форумів,
конференцій, круглих столів та нарад з представниками органів студентського
самоврядування, зокрема ІІІ Міжнародного форуму студентського самоврядування,
Всеукраїнського форуму лідерів студентських профспілкових організацій, регіональних
круглих столів на тему "Роль органів студентського самоврядування у вдосконаленні
системи вищої освіти України" тощо. Учасники Форуму обговорили актуальні студентські
та молодіжні питання. Зокрема, пропозиції щодо стратегії розвитку молодіжної політики в
Україні, залучення фінансування для реалізації студентських та молодіжних проектів, а

також обмінялися досвідом діяльності органів студентського самоврядування та
студентських профспілкових організацій у вищих навчальних закладах України.
Розроблена та представлена на громадське обговорення Концепція розвитку
студентського самоврядування в Україні.
Крім того, з метою продовження створення системи громадського діалогу,
залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного розвитку держави,
формування та реалізації державної політики, впровадження інноваційних підходів у процес
прийняття державних рішень, розширення можливості донесення до широкої молодіжної
аудиторії інформації щодо проведення реформ, формування у молодіжних лідерів навиків
управлінської діяльності, підвищення їх рівня громадянської та політичної культури,
розроблено постанову Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 673 "Про
утворення Молодіжної ради" та Положення про Молодіжну раду.
Відповідно до пункту 3 зазначеної постанови та з метою відбору до складу Ради
найбільш талановитих, інтелектуально розвинених і соціально активних молодих людей,
здатних знаходити шляхи вирішення нагальних питань соціально-економічного розвитку
держави, формування молодої політичної еліти видано наказ Міністерства від 03.08.2012 №
893 "Про заходи з формування складу Молодіжної ради", яким оголошено конкурс з
формування складу Ради, затверджено Положення про даний конкурс та утворено
конкурсну комісію.
Склад Молодіжної ради, сформований за результатами проведеного відкритого
конкурсного відбору, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24
жовтня 2012 р. № 835.
У січні та березні 2013 року були проведені засідання новосформованого складу
Президії Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві, який відповідно до нової
редакції Положення про Всеукраїнську студентську раду при Міністерстві освіти і науки,
молоді та спорту України (затверджено наказом МОНмолодьспорту від 02.06.2011 № 514)
обрано на звітно-виборчих засіданнях республіканської (в Автономній Республіці Крим),
обласних та міських (у містах Києві та Севастополі) Колегій Всеукраїнської студентської
ради та затверджено наказом МОНмолодьспорту від 21.12.2012 № 1463.
В квітні 2013 року була проведена звітно-виборча Конференція Всеукраїнської
студентської ради При міністерстві освіти науки Україні, на якій був обраний новий голова
Ради та прийняті зміни до положення Ради.
Проведена робота щодо внесення змін і доповнень до статутів вищих навчальних
закладів щодо діяльності та підвищення статусу органів студентського самоврядування
відповідно до вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу
освіту" щодо питань студентського самоврядування.
Надано підтримку та сприяння в організації і проведенні студентських форумів,
конференцій, круглих столів та нарад з представниками органів студентського
самоврядування, зокрема Міжнародний форум органів Студентського самоврядування:
«Розвиток Студентського самоврядування – важливий чинник вдосконалення молодіжної
політики», Всеукраїнська літня школа «Розвиток студентського самоврядування як
запорука розвитку демократичної держави», яка зібрала близько 100 лідерів студентського
самоврядування. Учасники школи обговорили актуальні студентські та молодіжні питання.
Зокрема, пропозиції щодо стратегії розвитку молодіжної політики в Україні, залучення
фінансування для реалізації студентських та молодіжних проектів, прослухали тренінги на
теми: історія розвитку студентського самоврядування в Україні, патріотичне виховання,
лідерство, тайм менеджмент, написання проектів, та ін. А також обмінялися досвідом
діяльності органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України.

Всеукраїнська студентська рада при Міністерстві освіти і науки України активно
долучилася до організації і проведення Фестивалю молоді, що відбувся 4 – 6 вересня в м.
Києві за участі Президента України Віктора Федоровича Януковича. Це дало можливість
долучити близько 200 лідерів органів студентського самоврядування з різних регіонів
України.
Крім того, на офіційному веб-сайті Міністерства в розділі «Зв’язки з
громадськістю»
створено
рубрику
«Партнерство
«Відкритий
Уряд»
(http://www.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/6851/), де наводиться інформація про заходи, що
вживаються в рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

Міністерство екології та природних ресурсів України
Мінприроди України систематично вживає заходів з метою удосконалення
роботи з питань участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.
У цьому напрямі міністерством проведено ефективну роботу по виконанню
вимог Указу Президента України від 07 лютого 2008 р. № 109/2008 «Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та передбачено, зокрема:
обов’язкове проведення консультацій з громадськістю з важливих питань державної
політики у сфері охорони навколишнього середовища, функціонування громадської ради
при Мінприроди України, сприяння проведенню громадської експертизи діяльності
міністерства.
З метою посилення взаємодії з представниками інститутів громадянського
суспільства, врахування громадської думки у процесі формування та реалізації державної
політики в галузі охорони навколишнього природного середовища у серпні 2012 року
відбулось формування громадської ради при Мінприроди України, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.
На сьогодні до складу громадської ради при Мінприроди України входять
представники 35 громадських організацій екологічного спрямування з різних регіонів
України.
Керівництвом міністерства забезпечено проведення прямих телефонних ліній та
особистих прийомів громадян, в т.ч. у громадській приймальні Кабінету Міністрів України,
на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 924 «Про
організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України» та графіку
особистого прийому громадян членами Кабінету Міністрів України.
Для забезпечення можливості громадськості обговорювати проекти нормативноправових актів, що розробляються міністерством, на офіційному веб-сайті Мінприроди
України
створено
постійно
діючу
рубрику
«Громадське
обговорення»
http://www.menr.gov.ua/index.php/public/discussion.
У міністерстві забезпечено роботу громадської приймальні та функціонування
телефонної “гарячої” лінії.
Громадська приймальня Міністерства екології та природних ресурсів України
створена з метою забезпечення належного виконання Указу Президента України від 7
лютого 2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади вищого рівня
та органів місцевого самоврядування».
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. №
996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

організовано низку заходів, спрямованих на забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики в галузі охорони навколишнього природного
середовища.
Міністерство екології та природних ресурсів України постійно працює над
вдосконаленням роботи зі зверненнями громадян.
З боку керівництва міністерства приділяється значна увага питанням сприяння
розвитку громадянського суспільства та участі громадськості у прийнятті державних рішень
Так, у 2013 році проведено 9 засідань громадської ради при Мінприроди України,
4 прямі телефонні лінії у Кабінеті Міністрів України, 6 особистих прийомів громадян у
приймальні Кабінету Міністрів України за участю керівництва Мінприроди України. 180
громадян звернулось до громадської приймальні Мінприроди України та понад 6000
громадян звернулись на телефонну “гарячу” лінію Мінприроди України.
Загалом упродовж ІІ півріччя 2011 р. – 2013 р. Мінприроди України проведено
близько 200 заходів у рамках консультацій з громадськістю, обговорено 76 проектів
нормативно-правових актів у рубриці «Громадське обговорення» на офіційному веб-сайті
міністерства.

Міністерство молоді та спорту України
З метою посилення партнерської взаємодії органів виконавчої влади та інститутів
громадянського суспільства на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту систематично
розміщується та оперативно оприлюднюється інформація про діяльність Міністерства,
висвітлюються основні загальнодержавні та регіональні заходи і важливі події в рамках
реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури та спорту. Наповнення вебсайту щоденно оновлюється, розміщуються анонси та звіти про проведені заходи,
поповнюється нормативно-правова база. Протягом 2013 року у колонці "До обговорення"
розміщено 10 проектів нормативно-правових актів. Консультації з громадськістю
проводяться відповідно до річного Орієнтовного плану проведення консультацій,
розміщеного на веб-сайті в рубриці "Консультації з громадськістю".

Міністерство оборони України
Міністерство оборони України проводило роботу спрямовану на підвищення
рівня відкритості та прозорості діяльності оборонного відомства, підтримку залучення
інститутів громадянського суспільства до формування пропозицій з питань оборонної
політики, впровадження високих професійних стандартів в державному управлінні.
Ключовими питаннями у ході вирішення цих завдань були посилення
партнерської взаємодії з інститутами громадянського суспільства, зокрема, з Громадською
радою при Міністерстві оборони України, а також з питань забезпечення доступу до
публічної інформації.
З цією метою було організовано роботу із запитувачами, ведення обліку
отриманих запитів на інформацію, оприлюднення звітів про результати цієї роботи. У
звітний період Міністерством оборони України було отримано та опрацьовано 1724
запити від громадян.
Разом з цим, значна увага приділялася проведенню інформаційнороз'яснювальної роботи серед запитувачів про основні права, передбачені законодавством
у сфері доступу до публічної інформації.

Крім того, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
05.04.2012 № 220-р "Про схвалення плану дій з впровадження в Україні
Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", у Міністерстві оборони України
було проведено наступні заходи:
Забезпечення взаємодії між органами виконавчої влади та громадськістю, участі
громадськості у прийнятті рішень, належної реалізації основних демократичних прав
людини і громадянина:
організація публічної презентації щорічного видання "Біла книга - 2012. Збройні
Сили України" для представників засобів масової інформації;
проведення Громадських слухань щодо основних положень щорічного видання
"Біла книга - 2012. Збройні Сили України" за участю членів Громадської ради при
Міністерстві оборони України
Поліпшення доступу громадськості до публічної інформації, створення системи
ведення обліку публічної інформації в органах виконавчої влади:
інформування Кабінету Міністрів України про результати роботи Міністра
оборони у Львівській області та відомості щодо проведених практичних і організаційнометодичних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 362 від 26
травня 2010 року;
забезпечення участі керівництва Міністерства оборони України у роботі прямої
телефонної лінії Кабінету Міністрів України;
забезпечення участі керівництва Міністерства оборони України у проведенні
прес-конференції членів Уряду;
спростування (надання роз'яснень) стосовно висвітлення у ЗМІ недостовірної
інформації (усунення фактів порушення чинного законодавства, які мали місце та були
висвітлені в засобах масової інформації).

Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
Згідно з пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від
05.04.2012 № 220 «Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» та на виконання підпункту 227.4 розділу XIII
«Реформа системи публічного управління» Національного плану дій на 2013 рік щодо
реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (далі - Національний план дій
на 2013 рік), затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128/2013
Мінрегіоном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про органи самоорганізації населення» (нова редакція), який 07.11.2013 був
схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України (протокол від 07.11.2013 № 63 п.
1.1).
Проект Закону передбачає унормування правового статусу органів
самоорганізації населення, встановлення чіткої процедури їх створення, організації
діяльності, дострокового припинення повноважень і ліквідації; удосконалення
порядку проведення загальних зборів (конференцій) жителів територіальної громади
за місцем проживання; встановлення додаткових гарантій діяльності органів
самоорганізації населення та створення умов для безпосередньої участі членів
територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення.

Зареєстрований у Верховній Раді України (реєстр. № 3704 від 29.11.2013)
зазначений проект Закону розглянуто на засіданні Комітету Верховної Ради України з
питань правової політики з висновком про відсутність у ньому положень, які суперечили б
нормам Конституції України.

Міністерство соціальної політики України
Мінсоцполітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України
„Про створення єдиного інформаційного середовища соціальної сфери та забезпечення
обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади", прийняття якої
дозволить створити в системі Мінсоцполітики єдиної інформаційно-аналітичної
системи соціального захисту населення з використанням національної картки та
впровадження на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій прозорого
механізму обліку і контролю адресної реалізації соціальних пільг та соціальних виплат
із державного і місцевих бюджетів, а також соціальних фондів. Постанову прийнято
Кабінетом Міністрів України за №718 від 11.09.2013 року.
Крім того, розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України
„Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству
соціальної політики на 2013 рік" щодо перерозподілу коштів для підтримки
функціонування Інформаційної аналітичної системи соціального захисту населення
(ІАССЗН) та листами від 18.06.2013 № 03-04/38 ДСК, № 03-04/39 ДСК, № 03-04/40
ДСК надіслано на розгляд до Мінфіну, Мінекономрозвитку та Мін'юсту.
На виконання постанови створено робочу групу сумісно з Національним
банком України та прийнято план дій з її реалізації.
Міністерство значно активізувало роботу з громадськістю. Зроблено акцент
на роз’ясненні та популяризації реформ, законодавчо-нормативних актів, що прямо
впливають на життя людей та залучено до співпраці майже 300 громадських
організацій за різними напрямами роботи.
Розроблено нові форми взаємодії з громадськістю:
- проведено з Народною Колегією України 3 колегії з метою визначення
важливих соціальних проблем і пошуку їх вирішення із залученням широкої
громадськості;
- проведено громадськими об'єднаннями 19 моніторингів якості надання
послуг у соціальних закладах;
- проведено 32 громадських моніторинга відповідності дотримання
державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей - чорнобильців;
- проведено 100 громадських моніторингів навчальних закладів, які
розташовані на території радіоактивного забруднення та в яких надаються послуги з
харчування дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи.
Щомісяця Міністр особисто, та керівники профільних департаментів беруть
участь у зустрічах з представниками громадських об'єднань - чорнобильцями,
ветеранами, інвалідами, благодійними, волонтерськими, Народною колегією та
іншими.
Раз на декаду проводяться Всеукраїнські заходи за участю громадських
об'єднань, раз на тиждень - виїзні засідання за їх участю в регіонах України. Зокрема,
це круглі столи, форуми, експертні ради, робочі групи та консультативні ради,
оргкомітети до 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, 25-

річчя виведення військ колишнього СРСР із республіки Афганістан. Тісно
співпрацюємо з Громадською радою.
Також Мінсоцполітики забезпечило роботу Ради у справах інвалідів при
Кабінеті Міністрів України.
На сьогодні до складу Ради, крім представників державних органів, входять
керівники 13 громадських організацій інвалідів. Раду очолює Міністр соціальної
політики.
21 листопада 2013 року, вперше за два останні роки, відбулося засідання
Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України. На засіданні Ради
розглядалися питання щодо створення на об'єктах фізичного оточення та вуличношляховій мережі безперешкодного середовища для людей з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, завантаження роботою, підприємств, де більшість
працюючих становлять інваліди, розширення переліку технічних та інших засобів
реабілітації, якими забезпечуються інваліди по зору та слуху. За результатами цього
засідання прийнято протокольне рішення, яким встановлено низку завдань для
центральних та місцевих органів виконавчої влади, спрямованих на вирішення
проблем у вищезазначених сферах.
Громадські організації постійно залучаються до опрацювання проектів
нормативно-правових актів, участі у роботі постійно та тимчасово діючих органів, у
тому числі дорадчо-консультативних органів, що складаються з представників
об'єднань громадян та органів влади.
Міністерством постійно надаються матеріали для оприлюднення їх в засобах
масової інформації.
Налагоджене співробітництво з Народною колегією та групами народного
контролю забезпечує контроль місцевих управлінь соціального захисту з питань
харчування дітей-чорнобильців, оздоровлення дітей в регіонах.
Міністерство активно співпрацює з українськими та міжнародними
організаціями з тендерних питань та питань протидії торгівлі людьми, міжнародними
місіями, ЮНІСЕФ, ПРООН, Тлуіпіп§-проект, які активно залучаються до розробки
реформування та активного впровадження соціальних послуг - як на рівні Держави, так
і на рівні регіонів.
З метою активізації роботи щодо запровадження волонтерської допомоги та
надання шефської підтримки установам і закладам системи соціального захисту
населення наказом Мінсоцполітики від 03.12.2013 № 835 утворено Раду з координації
роботи щодо надання волонтерської допомоги, шефської підтримки установам та
закладам системи соціального захисту населення при Міністерстві соціальної політики
України та затверджено її склад.
5 грудня 2013 року відбулося перше засідання Ради під головуванням
Міністра соціальної політики, на якому було обговорено цілі, завдання та основні
напрями роботи Ради. Зокрема пріоритетними напрямами роботи визначено
удосконалення Закону України „Про волонтерську діяльність", прийнятого 19.04.2011
року, та інших законодавчих актів з метою спрощення здійснення волонтерської
діяльності і сприяння її розвитку.
Упродовж 2013 року спільні зусилля Мінсоцполітики та сторін соціального
діалогу були спрямовані на підвищення ефективної роботи Національної
тристоронньої соціально-економічної ради.
Стороною органів виконавчої влади забезпечувалось виконання Плану
заходів на 2013 рік із реалізації Пріоритетних напрямів діяльності Національної ради.

У липні та вересні цього року відбулись засідання Національної
тристоронньої соціально-економічної ради, та також протягом року було проведено 6
засідань її Президії.
На засіданнях Національної ради розглядалися питання про подальше
реформування податкової системи України; про стан реформування системи
пенсійного забезпечення; про ратифікацію у 2013 році Конвенції Міжнародної
організації праці 2006 року „Про працю в морському судноплавстві"; про збереження
трудового потенціалу країни за рахунок зниження рівня захворюваності, виробничого
травматизму та забезпечення безпечних та здорових умов праці тощо.
Рішення, прийняті за результатами засідань, розглядались органами
державної влади, яким вони адресовані.
Крім того, упродовж звітного періоду забезпечувалась співпраця сторін
соціального діалогу в рамках утворених Національною тристоронньою соціальноекономічною радою робочих груп:
- з визначення напрямів удосконалення системи загальнообов’язкового
державного соціального страхування;
- для підготовки пропозицій щодо підвищення ролі колективно-договірного
регулювання трудових відносин та поширення сфери застосування галузевих угод.
На даний час проводиться робота щодо підготовки проекту Плану заходів на
2014 рік із реалізації Пріоритетних напрямів діяльності Національної тристоронньої
соціально-економічної ради на 2013-2015 роки.

Державна авіаційні служба України
На виконання Указу Президента України від 19 жовтня 2007 року № 981 «Про
делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення
Угоди між Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір»
розпочато переговори у грудні 2007 року стосовно укладення Угоди між Україною та
Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір.
28 листопада 2013 року в м. Вільнюс (Литовська Республіка) з нагоди саміту
«Східного партнерства» парафовано Угоду між Україною та Європейським Союзом і його
державами-членами про Спільний авіаційний простір, а також підписано Протокол про
консультації.
Мета Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС передбачає
поступове формування Спільного авіаційного простору між Європейським Союзом та його
державами-членами й Україною, який заснований, зокрема, на ідентичних правилах в сфері
безпеки польотів, авіаційної безпеки, управління повітряним рухом, захисту
навколишнього середовища, захисту прав споживачів, систем комп'ютерного бронювання,
а також, що стосується соціальних норм в авіаційній галузі.
Перевагами від створення Спільного авіаційного простору будуть, зокрема,
зростання доходів бюджету (завдяки зростанню обсягів перевезень), отримання
Державіаслужбою права спостерігача в Європейському агентстві з безпеки польотів
(ЕА8А), та в низці інших спеціалізованих Комітетах ЄС, створення нових можливостей для
розвитку ринкових принципів діяльності галузі. Завдяки відкриттю ринків авіаційних
перевезень відбудеться зростання можливостей для повного, якісного і своєчасного
задоволення потреби споживачів в авіаперевезеннях, створення нових робочих місць в
аеропортах, а також динамічний розвиток туристичних потоків між Україною та
державами-членами ЄС, активізація економічних і культурних відносин.

Кабінет Міністрів України 11 грудня 2013 року прийняв розпорядження щодо
ухвалення проекту Закону України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та
Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про повітряне
сполучення».
Даним розпорядженням передбачається подання на ратифікацію Верховною
Радою України вище зазначеної Угоди, яка була учинена 21 листопада 2011 року в м. Київ.
Проектом Закону передбачається ратифікація Верховною Радою України Угоди
між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної
Ірландії про повітряне сполучення.
Схвалення проекту Закону дозволить забезпечити створення та функціонування
надійного правового механізму міжнародного рівня для реалізації й активізації процесу
двосторонніх міждержавних зв'язків між Україною та Великою Британією, сприятиме
розвитку співробітництва в галузі авіаційного транспорту, подальшому розширенню
географії польотів українських авіакомпаній та створить для наших пасажирів умови для
більш широкого та вільного вибору авіакомпаній, рівня послуг та цін на ці подорожі.

Державна реєстраційна служба України
22.05.2013 Державною реєстраційною службою України спільно з постійною
Комісією з питань легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів
масової інформації та інформаційних агентств Громадської ради при Укрдержреєстрі
ініційовано громадське обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні. В обговоренні
законопроекту взяли участь також представники Інституту стратегічних досліджень при
Президентові України, ДНІ «Книжкова палата ім. Івана Федорова», Асоціації видавців
періодичної преси та інших інститутів громадянського суспільства.
Проектом закону передбачено скорочення терміну державної реєстрації
друкованих засобів масової інформації з 30 до 15 робочих днів, розширення можливостей
подачі заяви на реєстрацію друкованого засобу масової інформації, в тому числі в
електронному вигляді, зменшення кількості документів, що подаються для державної
реєстрації друкованого засобу масової інформації (вилучення виписки) та відмова від
нотаріального засвідчення копій інших документів (статуту, положення засновника, якщо
засновник – юридична особа).
11.06.2013 Державною реєстраційною службою України спільно з Громадською
радою при Укрдержреєстрі проведено круглий стіл з актуальних питань державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
На засіданні круглого столу були обговорені питання реформування системи
органів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, створення
належних умов для забезпечення безперебійної передачі з 01.07.2013 функцій державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців від міськвиконкомів та
райдержадміністрацій до Укрдержреєстру та реєстраційних служб територіальних органів
юстиції.
27.11.2013 у Головному управлінні юстиції у Львівській області (м. Львів)
відбулося засідання круглого столу на тему: «Практичні питання, пов’язані з державною
реєстрацією речових прав на нерухоме майно та державною реєстрацією юридичних осіб і
фізичних осіб-підприємців».
Учасники круглого столу обговорили практичні питання пов’язані з державною
реєстрацією речових прав на нерухоме майно; проблеми та перспективи реєстрації речових
прав на земельні ділянки; новели у законодавстві про державну реєстрацію юридичних осіб

і фізичних осіб-підприємців; актуальні питання державної реєстрації юридичних осіб і
фізичних осіб-підприємців, зокрема на прикладі Львівської області; спрощений доступ
надання адміністративних послуг через відділення «Укрпошта»; законодавчі зміни у
державній реєстрації речових прав на нерухоме майно тощо.
Укрдержреєстром спільно з офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні за
підтримки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у координації з
Міністерством юстиції України з грудня 2012 року був реалізований проект «Зміцнення
потенціалу органів державної влади та організацій громадянського суспільства України в
рамках реалізації Закону України «Про громадські об’єднання».
Відповідно до Спільного проекту виконано такі заходи:
- проведено 9 інформаційних семінарів-тренінгів у 2013 році з громадськими
організаціями та працівниками реєстраційних служб у містах: Чернівцях, Одесі (двічі),
Севастополі, Сумах, Хмельницькому, Харкові, Донецьку та Львові (залучено більше 500
громадських об’єднань), по результатам яких розроблені та передані для виконання
реєстраційним службам територіальних управлінь юстиції методичні рекомендації
проведення правоосвітніх заходів з громадськими об’єднаннями. Також проведена Четверта
міжнародна науково-практична конференція «Розвиток громадянського суспільства:
духовність і право». За сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні було видано
інформаційні матеріали про реалізацію права на свободу об’єднання (2 тис. примірників)
для розповсюдження в громадських приймальнях реєстраційних служб;
- була впроваджена та постійно ведеться рубрика «Закон України «Про
громадські об’єднання» на сайті Укрдержреєстру; підготовлено рекомендації до змісту
статуту громадського об’єднання.
Успішні напрямки роботи проекту «Подальше зміцнення потенціалу органів
державної влади та організацій громадянського суспільства України в рамках реалізації
Закону України «Про громадські об'єднання» Укрдержреєстру та Координатора проектів
ОБСЄ в Україні будуть продовжені у 2014 році. Це, насамперед, правоосвітня складова,
удосконалення Реєстру громадських об’єднань та видання практичного коментаря до
Закону України «Про громадські об'єднання».

Державне агентство водних ресурсів України
З метою залучення громадськості до прийняття управлінських рішень у галузі
водного господарства та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010
№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» при Держводагентстві було створено громадську раду.
Громадська рада при Держводагентстві на своїх засіданнях постійно розглядає
проблемні питання водогосподарського комплексу.
Для забезпечення участі громадянського суспільства та його інститутів у
процесах формування і реалізації державної політики у сфері водного господарства голову
громадської ради включено до складу колегії Держводагентства, на засіданнях якої
колегіально розглядаються та узгоджуються важливі питання діяльності водогосподарськомеліоративного комплексу України.
Крім того, у Держводагентстві постійно в обов’язковому порядку проводяться
консультації з громадськістю щодо:
- проектів нормативно-правових актів;
- проектів регуляторних актів;
- проектів державних і регіональних програм водогосподарського напрямку,
рішень стосовно стану їх виконання;

- звітів про використання коштів Державного бюджету України Державним
агентством водних ресурсів України.
Громадське обговорення організовується і проводиться із залученням громадської
ради при Держводагентстві.
Для проведення електронних консультацій з громадськістю Держводагентство на
урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» та на своєму офіційному веб-сайті
розміщує тексти проектів регуляторних актів, які потребують обговорення.
Для оперативного інформування громадськості про діяльність Держводагентства
на офіційному веб-сайті постійно оновлюється інформація про водогосподарську
обстановку в країні, новини водогосподарської галузі, невідкладно розміщується офіційна
інформація про надзвичайні ситуації чи попередження про їх можливість.

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті
07 серпня 2012 року на офіційному веб-сайті Укрморрічінспекції розміщено
повідомлення про оприлюднення на сайті «Громадянське суспільство і влада» для
публічного громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996».
Листом Укрморрічінспекції до Міністерства юстиції України від 18.09.2012 №3114-4/07/4512 повідомлено про погодження зазначеного проекту.
Крім того, 26 вересня 2012 року під час засідання Громадської ради при
Укрморрічінспекції обговорювалися запропоновані зміни до постанови Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики» та Закону України «Про громадські
організації».

Державна санітарно-епідеміологічна служба України
На сьогодні в Держсанепідслужбі України впроваджуються принципи Декларації
Відкритого Уряду щодо відкритості і прозорості державної політики, залучення до її
формування інститутів громадянського суспільства, забезпечення професійної чесності в
державному управлінні.
Під
час
реалізації
Ініціативи
«Партнерство
«Відкритий
Уряд»
Держсанепідслужбою України посилена робота із залученням громадськості до підготовки
проектів нормативно-правових актів з питань санітарно-епідемічного напрямку. Зокрема,
представники громадськості активно долучились протягом 2013 року до обговорення
проектів таких нормативно-правових актів:
- проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до
наказу МОЗ України від 09 жовтня 2000 року № 247»;
- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
видачі дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних,
випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях,
діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання»;
- проект наказу Державної санітарно-епідеміологічної служби України «Про
затвердження методичних рекомендацій «Інформаційні технології в системі моніторингу за
популяційним імунітетом проти дифтерії та правця»;
- проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження
Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів
виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»;

- проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про удосконалення
протихолерних заходів в Україні»;
- проект Методичних вказівок з лабораторної діагностики, епідеміології та
профілактики холери;
- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку
видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи»;
- проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06 листопада 2006 року № 739»;
- проект Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
- проект Концепції «Державної цільової програми здійснення контролю за
поширенням внутрішньо лікарняних інфекцій на період до 2020 року»;
- проект нової редакції статті 37 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб»;
- проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження
Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої
діяльності»;
- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 року №1351»;
- акти санітарного законодавства, контроль і нагляд за дотриманням яких
здійснюється Держсанепідслужбою України;
- проект Методичних рекомендацій «Визначення специфічної активності
хімічних дезінфікуючих та антисептичних засобів».
При Держсанепідслужбі України діє громадська рада, створена у жовтні 2011
року, до складу якої увійшли представники профспілок та громадських організацій. У жовтні
2013 року відбулися установчі збори громадської ради, під час яких було сформовано новий
склад громадської ради.

Державна служба геології та надр України
З метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр Держгеонадрами України
проводиться всебічна робота з інститутами громадянського суспільства.
Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 3.11.2011 № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» в
Державній службі геології та надр України створено колегіальний консультативнодорадчий орган - Громадська рада, до складу якої увійшли представники установ,
організацій та громадських об'єднань.
Основними завданнями Громадської ради є:
- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в
управлінні державними справами;
- здійснення громадського контролю за діяльністю Державної служби геології
та надр України;
- сприяння врахуванню Держгеонадрами України громадської думки під час
формування та реалізації державної політики.
На засіданнях Громадської ради розглядаються актуальні питання у сфері
геологічного вивчення і раціонального використання надр, у тому числі проекти
нормативно-правових актів.

План роботи Громадської ради та Орієнтовний план консультацій з
громадськістю на відповідний рік розміщується на офіційному веб-сайті Держгеонадр
України.
Зважаючи на необхідність розвитку інформаційного суспільства, орієнтованого на
інтереси громадськості, на офіційному веб-сайті Держгеонадр України створено рубрику
«Взаємодія з громадськістю», де зокрема, забезпечується висвітлення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Протягом останніх років НКЦПФР здійснювались наступні заходи в рамках
реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»:
- заснування та забезпечення діяльності Громадської ради при НКЦПФР
(рішення Комісії від 24.02.11 № 177), постійно діючого колегіального виборного
консультативно-дорадчого органу, організація з її допомогою консультацій з
громадськістю, сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органу;
- забезпечення функціонування «гарячої» телефонної лінії для громадян
з питань функціонування фондового ринку (наказ Голови
Комісії від
05.04.12 №288);
- запровадження механізму надання
адміністративних
послуг
в
електронній
формі
(за
допомогою
офіційного
сайту
Комісії
http://www.nssmc.gov.ua/activities/adminposlug);
- створення
та
впровадження
системи
електронної
взаємодії
з
учасниками фондового ринку (рішення «Про затвердження Положення про подання
адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку
у вигляді електронних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку» № 492 від 13.05.11);
- забезпечення механізму вільного, спрощеного та безоплатного доступу,
у тому числі з використанням Інтернету, до інформації, що міститься в
державних реєстрах (а саме емітентів, професійних учасників фондового
ринку, випусків цінних паперів та ін.) на сайті АРІФРУ, уповноваженої
особи НКЦПФР з розкриття інформації http://www.smida.gov.ua/;
- висвітлення на постійній основі законо-, нормотворчих та інших ініціатив та
новин НКЦПФР за допомогою сайту http://nssmc.gov.ua/ та публікацій у ЗМІ;
- забезпечення надання повних та своєчасних відповідей на запити щодо
публічної інформації, в тому числі видання нормативно-правових актів, необхідних для
виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (Наказ Голови НКЦПФР
від 10.12.2012 № 1112 «Щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної
інформації», Наказ Голови НКЦПФР від 10.04.12 № 308 «Про затвердження переліку видів
публічної інформації, розпорядником якої є Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку», Наказ Голови НКЦПФР від 17.05.12 №410 «Про затвердження
Положення про ведення Єдиної бази запитів на інформацію в Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку», рішення НКЦПФР від 09.10.2012 N 1403 «Про затвердження
Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»).

Національне агентство України з питань державної служби

Національним агентством України з питань державної служби розроблено
та затверджено наказом Нацдержслужби України від 21 серпня 2012 року
№ 164 План заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації державних службовців
з питань взаємодії з громадськістю у процесі формування і реалізації державної і
регіональної політики.

_______________________________________

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
На сьогодні завершено роботу щодо модернізації офіційного веб-сайту
Міненерговугілля, на якому створено систему обліку публічної інформації.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості послідовно виконує рішення
Президента України і Уряду про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення
прозорості у видобувних галузях.
У 2009 році Кабінетом Міністрів України (від 30.09.2009 № 1098) прийнято
рішення про приєднання України до Ініціативи щодо прозорості у видобувних галузях і
визначено, що у реалізації Ініціативи в Україні пріоритетною є нафтогазовидобувна галузь.
Також у Заяві Кабінету Міністрів України про приєднання до Ініціативи
зазначено, що реалізація Ініціативи в Україні стане одним з елементів прозорості у роботі
газотранспортної системи України.
Відповідно до пункту 12 плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд», (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 514)
необхідно забезпечити імплементацію в Україні Ініціативи щодо прозорості видобувних
галузей (ЕІТІ) відповідно до її критеріїв).
Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 № 230 Уповноваженим
Кабінету Міністрів України з питань реалізації Ініціативи призначено Міністра енергетики
та вугільної промисловості України.
Відповідно до правил Ініціативи, країна на шляху до приєднання має пройти два
етапи.
перший - отримання статусу країни-кандидата;
другий - отримання статусу країни, що відповідає стандарту Ініціативи.
Сьогодні Україною виконано всі вимоги для отримання статусу
країникандидата, а саме
- створено багатосторонню групу заінтересованих осіб (БГЗО) за участі
представників компаній, міністерств та громадських організацій;
Довідково: 11.10.2012 проведено міжнародну конференцію «Україна на шляху
до приєднання до EITI», участь у якій взяли представники міністерств та відомств України,
посольств США, Норвегії, Великобританії, ЄС, МВФ та Світового банку,
нафтогазовидобувних компаній, громадських організацій та засобів масової інформації. На
конференції оголошено про створення багатосторонньої групи заінтересованих осіб (БГЗО)
з питання імплементації в Україні Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних
галузях за участі представників центральних органів виконавчої влади, компаній та
громадських організацій (персональний склад якої затверджено наказом Міненерговугілля
від 10.10.2012 № 785 в редакції наказу Міненерговугілля від 02.09.2013 № 635).
На сьогодні проведено сім засідань БГЗО. На цих засіданнях розглядалися
питання щодо: ролі Ініціативи і вимог до країн, що впроваджують Ініціативу; етапів
імплементації Ініціативи відповідно до вимог Ініціативи; організації роботи БГЗО; аналізу
законодавства України в частині визначення можливих перешкод на шляху імплементації
Ініціативи; визначення поняття «суттєвості» платежів і охоплення Ініціативою видобувних
галузей; підготовки звітів відповідно до вимог Ініціативи; визначення джерел фінансування
імплементації в Україні Ініціативи, підготовки та виконання робочого плану щодо
отримання статусу країни-кандидата; підготовки заявки на отримання статусу країникандидата, створення тематичних груп у складі БГЗО, поширення інформації про ЕІТІ.

- розроблено, затверджено та оприлюднено робочий план реалізації Ініціативи
відповідно до її критеріїв.
- у липні поточного року Міненерговугілля направлено Голові Правління ЕІТІ
заявку на отримання статусу країни-кандидата ЕІТІ. На сьогодні заявка України
знаходиться на розгляді в Міжнародному Секретаріаті ЕІТІ.
Заявка України і робочий план опубліковані на сайті http://ua-energy.org/eiti.
На цьому ж сайті публікується Інформація про стан імплементації ЕІТІ,
проведені засідання БГЗО та дискусії.
24 - 25 вересня в м. Києві перебувала делегація Міжнародного Секретаріату ЕІТІ
з метою оцінки прогресу України щодо отримання статусу країни кандидата.
Голова Міжнародного секретаріату ЕІТІ пан Йонас Мобер, представники
Світового банку пані Гуранда Елашвілі та міжнародний директор Publish What You Pay,
член Правління ЕІТІ Марінке ван Ріет взяли участь у засіданні багатосторонньої групи
заінтересованих осіб (БГЗО) з питання імплементації в Україні Ініціативи щодо
забезпечення прозорості у видобувних галузях, яке відбулося в Міненерговугілля 25
вересня 2013 року.
Під час засідання обговорювалися питання щодо виконання робочого плану
впровадження ініціативи прозорості видобувних галузей (ЕІТІ), фінансування заходів з
імплементації Ініціативи із залученням внутрішніх і зовнішніх джерел, поширення
Ініціативи на інші видобувні галузі, у тому числі вугільну.
17 жовтня 2013 року на засіданні Правління ЕІТІ розглянуто Заявку України
про отримання статусу країни-кандидата ЕІТІ, і прийнято позитивне рішення.
У зв’язку з отриманням статусу країни-кандидата для України починається
наступний етап імплементації – підготовка відповідно до правил ЕІТІ першого звіту про
платежі компаній до бюджету і про надходження платежів до Уряду. Перший звіт має бути
підготовлено і опубліковано через 1,5 року, наступні звіти готуються щороку.

Міністерство внутрішніх справ України
Упродовж 2012-2013 років в МВС України проведено близько
62 заходів у межах консультацій з громадськістю. З метою громадського обговорення 18
серпня 2012 року на офіційному веб-сайті МВС оприлюднено інформацію щодо надання
пропозицій до проекту Програми розвитку електронного урядування. Із зазначеного
питання пропозиції від громадськості не надходили.
З метою забезпечення реалізації Закону України „Про доступ до публічної
інформації” Департаментом режимно-секретного та документального забезпечення (далі –
ДРСДЗ) протягом 2012, 2013 років підготовлено накази МВС України:
від 27.03.2012 № 245 „Про затвердження Інструкції про порядок прийому,
реєстрації, розгляду запитів на публічну інформацію та відшкодування запитувачами
фактичних витрат на копіювання та друк документів у системі МВС України”,
зареєстрований
у
Міністерстві
юстиції
України
12
квітня
2012 року за № 561/20874;
від 14.05.2012 № 423 „Про затвердження Переліку відомостей, що становлять
службову інформацію у системі Міністерства внутрішніх справ України”.
ДРСДЗ спільно з Департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського
обліку (далі – ДФЗБО) підготовлено наказ МВС України від 15.06.2012 № 535 „Про
затвердження Розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом
на інформацію ”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 липня 2012 року за №
1122/21434.

Спільно з Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення (далі – ДІАЗ)
ДРСДЗ відповідно до вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації” та
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
21
листопада
2011 року № 1277 „Питання системи обліку публічної інформації” вжито необхідних
заходів
щодо
впровадження
системи
обліку
публічної
інформації,
а саме:
- підготовлено наказ МВС України від 11.02.2013 № 126 „Про забезпечення
функціонування та ведення системи обліку публічної інформації в Міністерстві внутрішніх
справ України”, відповідно до якого на програмно-технічній платформі Єдиного
інтегрованого веб-порталу МВС забезпечено створення інформаційної підсистеми ведення
обліку публічної інформації;
- на офіційному веб-сайті МВС України в рубриці „Доступ до публічної
інформації” в підрубриці „Реєстр обліку і оприлюднення публічної інформації”
структурними підрозділами апарату Міністерства забезпечується постійне розміщення
нормативно-правових документів з організації основних напрямків діяльності МВС
України.

Міністерство інфраструктури України
З метою забезпечення належного доступу громадян до публічної інформації,
розпорядником якої є Міністерство інфраструктури, відповідно до Закону України «Про
доступ до публічної інформації» (далі – Закон) Мінінфраструктури наказом від 23.02.2012
№ 119, зареєстрованим в Мін’юсті 13.03.2012 за № 388/20701, затверджено Порядок
складення та подання запитів на отримання публічної інформації та форми для подання
запиту на отримання публічної інформації. Водночас повідомляємо, що наказом
Мінінфраструктури від 31.05.2013 № 355 визначено Перелік відомостей, які містять
службову інформацію, і яким надається гриф «Для службового користування».
Окрім цього, в Міністерстві інфраструктури наказом від 04.11.2013 № 862,
зареєстрованим в Мін’юсті 20.12.2013 за № 1973/24505, затверджені Порядок
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за
запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Мінінфраструктури, та їх розмір.
Задля забезпечення прозорості та відкритості у діяльності Міністерства
інформація про його роботу та документи, що знаходяться у Мінінфраструктури, як
суб’єкта владних повноважень, і які підпадають під дію Закону, оперативно розміщуються й
систематично оновлюються на офіційному веб-сайті Міністерства (http://mtu.gov.ua) та
мають вільний доступ.

Міністерство екології та природних ресурсів України
Практика реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Мінприроди України у 2011 – 2013 роках засвідчила про спроможність міністерства
своєчасно надавати відповіді на запити громадян та засобів масової інформації.
За цей час до Мінприроди України надійшло понад 2600 запитів на доступ до
публічної інформації.
З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної
інформації» розроблено наказ Мінприроди України від 02.06.2011 р. № 186 «Про
першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації».
Порядок оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті
міністерства затверджено наказом Мінприроди України від 09.09.2011 р. № 321. Також,

затверджено і Перелік видів екологічної інформації та Регламент розміщення її на веб-сайті
міністерства, наказом Мінприроди України від 22.12.2011 р. № 561.
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. №
938 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до
інформації» наказами Мінприроди України від 05.10.2011 р. № 369 «Про внесення змін до
наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від
08.04.2008 р. № 178», від 03.11.2011 р. № 428 «Про внесення змін до наказів Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України від 09.06.2008 р. № 289 та від
27.10.2010 р. № 481» внесено зміни до Переліку конфіденційної інформації Мінприроди
України, якій надається гриф «Для службового користування».
Наказом Мінприроди України від 11.11.2011 р. № 444 «Про забезпечення доступу
до публічної інформації» затверджено Порядок складення та подання запитів на публічну
інформацію, розпорядником якої є Міністерство екології та природних ресурсів України,
інші центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, та
форму для подання запиту на отримання публічної інформації. Зазначений наказ
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.11.2011 р. за № 1363/20101.
Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 740 «Про затвердження
граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на
інформацію» розроблено наказ Мінприроди України від 02.12.2011 р. № 504 «Про
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за
запитом на інформацію».
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу
Президента України від 05.05.2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої
влади доступу до публічної інформації» розроблено наказ Мінприроди України від
03.02.2012 р. № 42 «Про затвердження Порядку розгляду запитів на публічну інформацію,
що надійшли до Мінприроди України». Зазначений наказ зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 22.02.2012 р. за № 278/20591.

Міністерство молоді та спорту України
Для забезпечення доступу до публічної інформації на офіційному веб-сайті
Мінмолодьспорту оприлюднюються щомісячні звіти щодо опрацювання запитів на
публічну інформацію. Інформаційні запити розглядаються в установленому порядку
відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Для роботи
запитувачів створено спеціальні місця за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42 ( 1-й поверх,
приймальня громадян).

Міністерство охорони здоров’я України
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу
Президента від 05.05.2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами державної влади
доступу до публічної інформації» МОЗ України видано та опубліковано на офіційному
веб-сайті:
- наказ МОЗ України від 16.08.2011 р. № 517 «Про переліки відомостей, що
містять службову та конфіденційну інформацію в МОЗ України»

- наказ МОЗ України від 27.12.2011 р. № 968 «Про подання запиту на публічну
інформацію» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 18.01.2012 №64/20377)
- наказ МОЗ України від 06.11.2012 р. № 877 «Про офіційний веб- сайт
Міністерства охорони здоров'я України»
- наказ МОЗ України від 06.11.2012 р. № 878 «Про впровадження системи обліку
публічної інформації в Міністерстві охорони здоров'я України»
- наказ МОЗ України від 29.07.2013 р. № 657 «Про забезпечення доступу до
публічної інформації у Міністерстві охорони здоров'я України»
- наказ МОЗ України від 31.07.2013 р. № 666 «Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 06 листопада 2012 року № 878»
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277
«Питання системи обліку публічної інформації» з метою створення, забезпечення
функціонування і ведення системи обліку публічної інформації в МОЗ України наказом від
06.11.2012 № 878 затверджено Положення про систему обліку публічної інформації
Міністерства охорони здоров'я України та визначено відповідальних:
- за створення та технічне функціонування системи обліку публічної інформації;
- за ведення та доступ до системи обліку на офіційному сайті Міністерства.
Окрім того, на офіційному сайті Міністерства:
у підрозділі «Облік публічної інформації» розділу «Доступ до публічної
інформації» за адресою http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtpi_registration/ доступна для
користувачів інформація за період з травня по жовтень 2012 року;
у підрозділі «Реєстр документів» розділу «Доступ до публічної інформації» за
адресою http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtpi_doclist/ розміщено електронні версії
документів, що містять публічну інформацію. В підрозділі можливий пошук електронних
версій таких документів: 1) Плани роботи Міністерства; 2) Звіти про діяльність
Міністерства; 3) Рішення Колегії; 4) Накази; 5) Контактна інформація щодо посадових осіб
Міністерства. Окрім того є можливість здійснювати пошук документів: за реквізитами; у
«Тематичному каталозі» та у «Базах та реєстрах».

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
12.12.2012 у Верховній Раді України сьомого скликання зареєстровано проект
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з
прийняттям Закону України «Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про
доступ до публічної інформації» (реєстр. № 0947).
Укрдержархів, Держкомтелерадіо та Мін’юст висловили пропозицію щодо
доцільності прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції
з діловодства за запитами на інформацію в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування» після прийняття Верховною Радою України Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України
«Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної
інформації».
З метою проведення громадського обговорення проект Закону України «Про
Суспільне телебачення і радіомовлення України» був розміщений на офіційному веб-сайті
Держкомтелерадіо. 24.02.2012 та 17.05.2012 законопроект розглядався на засіданнях
громадської ради при Держкомтелерадіо.
25.04.2012 положення проекту обговорено на експертному семінарі «Майбутнє
суспільного мовлення в Україні», що проводився у рамках спільного проекту

Європейського Союзу та Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в українському
медійному середовищі».

Державна авіаційна служба України
Згідно закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку
публічної інформації» в Державній авіаційній службі України створена система обліку
публічної інформації.
Державіаслужбою, в межах компетенції, забезпечено видання нормативноправових актів Державіаслужби, необхідних для виконання Закону України «Про доступ до
публічної інформації» в Державіаслужбі.

Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України
Розроблено та затверджено:
- наказ від 18.02.2013 № 142 «Про затвердження Порядку складання та
подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державне
агентство з енергоефективності та енергозбереження України, і форми для подання
запиту на одержання публічної інформації»;
- наказ від 07.05.2012 № 36 «Про затвердження Переліку видів
публічної інформації, розпорядником якої є Держенергоефективності та Переліку
відомостей,
що
становлять
службову
інформацію
в
Держенергоефективності»;
- наказ від 20.08.2012 № 932 «Про відшкодування фактичних витрат на
копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».
Зазначені акти розміщені на веб-сайті Агентства http://saee.gov.ua/normativnopravovi-akti.
Створена та функціонує система обліку публічної інформації
(http://saee.gov.ua/sistema-obliku).

Державна архівна служба України
Інформуємо, що в рамках реалізації Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”
Укрдержархівом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Типової інструкції з діловодства за запитами на інформацію”, який
погоджено без зауважень Міністерством фінансів України, Міністерством економічного
розвитку та торгівлі України та Державним комітетом телебачення і радіомовлення
України.
Відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України проект постанови
22.10.2013 подано до Міністерства юстиції України для подальшого його внесення на
розгляд Кабінету Міністрів України.
Проект постанови розміщено для обговорення на офіційному веб-порталі
Укрдержархіву у рубриці “Обговорюємо проекти документів”.

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті

Для виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» видано
накази Укрморрічінспекції від 23.08.2012 №248 «Про затвердження Переліку службової
інформації, що є власністю держави і якій надається гриф обмеження доступу «Для
службового користування» та від 19.04.2013 № 166 «Про затвердження Інструкції про
порядок обліку, зберігання та використання документів і інших матеріальних носіїв
інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію в
Укрморрічінспекції».
Задля забезпечення прозорості та відкритості у діяльності Укрморрічінспекції
інформація про її роботу та документи, що знаходяться в неї як суб'єкта владних
повноважень і які підпадають під дію Закону, оперативно розміщуються й систематично
оновлюються на офіційному веб-сайті (піїр://5І5тіі:.§оу.иа/) та мають вільний доступ.
У 2013 році Укрморрічінспекцією опрацьовано 39 запитів на інформацію, що
надійшли у тому числі як до розпорядника інформації від органів виконавчої влади - 12, від
фізичних осіб - 14, від юридичних осіб - 9, від представників ЗМІ - 3, від громадських
об'єднань - 1.
Запитувачів цікавила переважно правова інформація (19 запитів), та інформація
про послуги (10 запитів). Найбільш запитуваною є інформація щодо права власності на
плавзасоби.
Усі запити задоволено, інформацію надано в повному обсязі та без порушень
термінів, визначених законодавством.

Державна інспекція сільського господарства України
Відповідно до плану заходів затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 18.07.2012 року № 514-р, налагоджена взаємодія з інститутами громадянського
суспільства, ними проводиться експертиза ефективної діяльності інспекції. Зокрема,
насіннєві підприємства відзначають позитивні кроки в роботі Держсільгоспінспекції
України.
Також, для виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Держсільгоспінспекція України керується розробленим наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства України №209 від 22 березня 2013 р. «Про забезпечення доступу
до публічної інформації у Державній інспекції сільського господарства України» та наказом
Державної інспекції сільського господарства України №63 від 07 травня 2013 р. «Про
затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким
присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування» в Державній
інспекції сільського господарства України».
Робота із запитами на публічну інформацію проводиться відділом розгляду,
аналізу звернень громадян та доступу до публічної інформації Управління кадрового
забезпечення та розгляду звернень громадян Держсільгоспінспекції України. Облік
публічної інформації в Держсільгоспінспекції України ведеться вручну у відповідному
журналі.
З метою вільного, спрощеного та безоплатного доступу до інформації в мережі
Інтернет на офіційному сайті Держсільгоспінспекції України розміщено та постійно
оновлюється рубрика про доступ до публічної інформації, де знаходяться нормативноправові акти, які стосуються Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної
інформації», наведені зразки запитів на публічну інформацію, приведений перелік

документів для службового користування, розміщуються звіти Держсільгоспінспекції
України щодо запитів на публічну інформацію.

Державна реєстраційна служба України
Здійснено публічне обговорення з громадськістю і засобами масової інформації
питання запровадження механізму вільного, спрощеного та безоплатного доступу, у тому
числі з використанням Інтернету, до інформації, що міститься у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на засіданні Громадської ради при
Укрдержреєстрі 23.10.2012 року та на публічному заході «Інформаційний день
Укрдержреєстру», який відбувся 27.09.2012 року.
З 20.10.2013 Укрдержреєстром відповідно до наказів Міністерства юстиції
України від 27.06.2013 № 1283/5 «Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.06.2013 за № 1086/23618, та від
04.11.2013 № 2305/5 «Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 06.11.2013 за № 1897/24429, забезпечено вільний та
безоплатний доступ практично до всіх відомостей Єдиного державного реєстру через вебсайт Укрдержреєстру та веб-сайт технічного адміністратора Єдиного державного реєстру,
крім персональних даних фізичних осіб.
Крім того, на розгляді в Кабінеті Міністрів України знаходиться розроблений
Державною реєстраційною службою України проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України з питань державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців», яким передбачено, зокрема:
- надання всім бажаючим копій установчих документів у тому числі через вебсайт;
- надання вільного доступу до основних відомостей Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо ліцензій та документів
дозвільного характеру, податкових реєстрів;
- оприлюднення на веб-сайті повідомлень з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (поряд з бюлетенем державної реєстрації).
З метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх
об’єднань зазначений законопроект було розміщено на веб-сайті Міністерства юстиції
України (http://www.minjust.gov.ua/43369). Відповідні зауваження та пропозиції до цього
законопроекту приймалися Міністерством юстиції України з 12.07.2013 по 12.08.2013.

Державна служба інтелектуальної власності України
Наказом Державної служби від 04 липня 2012 р. № 340-Н затверджено
Положення про систему обліку публічної інформації в Державній службі інтелектуальної
власності України, яким передбачено, зокрема, створення та розміщення електронної
системи обліку публічної інформації на офіційному веб-порталі Державної служби.

Державна виконавча служба України
Державною виконавчою службою України видано наказ від 13.05.2013
№ 41/2 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання

документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову
інформацію у Державній виконавчій службі України». Також забезпечено підготовку наказу
Міністерства юстиції України від 02.11.2011 № 3255/5 «Про затвердження Порядку
складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна
виконавча служба України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.11.2011 за
№ 1266/20004.
Створена система ведення обліку публічної інформації у форматі Excel, яка
розміщена на офіційному веб-сайті Державної виконавчої служби України.

Державна служба геології та надр України
На виконання Закону України від 13.01.2011 № 2939-УІ «Про доступ до
публічної інформації» забезпечується доступ до публічної інформації, розпорядником якої
є Державна служба геології та надр України відповідно до Порядку розгляду запитів на
публічну інформацію, що надійшли до Мінприроди України, затвердженого наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.02.2012 № 42, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 278/20591; Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на
інформацію, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
02.12.2011 № 504, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за № 1488/20226; Переліку відомостей
Державної служби геології та надр України, які містять службову інформацію, що є
власністю держави, якій надається гриф «Для службового користування», затвердженого
наказом Держгеонадр України від 20 березня 2013 року № 140.
На веб-сайті Держгеонадр України забезпечено доступ до системи обліку
публічної інформації, порядку звернення на отримання публічної інформації, порядку
оскарження відповіді та розміщено форми запитів на отримання публічної інформації.

Державна служба України
з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної
інформації» Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва розроблено проект наказу Мінекономрозвитку України «Про затвердження
порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є
Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, та форми
для подання запиту на отримання публічної інформації». Зазначений проект листом від
29.04.2013 № 3822/0/20-13 було направлено до Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України на затвердження та подальшої реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В Держпідприємництві України створено та забезпечується постійне
функціонування системи обліку публічної інформації, доступ до якої здійснюється на
офіційному веб-сайті Держпідприємництва України (http://www.dkrp.gov.ua/list/116).
Протягом 2013 року станом на 17.12.2013 Держпідприємництво України
отримало 64 запити на інформацію. Відповіді на запити надаються у встановлений
законодавством строк.

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та
інших соціально небезпечних захворювань

Держслужбою України соцзахворювань запроваджено систему ведення обліку
публічної інформації, а також забезпечено опублікування нормативно- правових актів,
необхідних для виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації». На
офіційному сайті Держслужби України соцзахворювань – www.dssz.gov.ua - створено
відповідний розділ: «Доступ до публічної інформації».
Інформація щодо процедури надання адміністративних послуг Держслужбою
України соцзахворювань розміщено на офіційному сайті www.dssz.gov.ua у розділі
«Ліцензування»/

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
Виконані заходи щодо створення системи ведення обліку публічної інформації в
органах державної влади, органах місцевого самоврядування згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1277.

Державне агентство водних ресурсів України
На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в
Держводагентстві було вжито необхідні заходи для впровадження його вимог.
Насамперед було розроблено та затверджено форму запиту на інформацію,
порядок складення та подання запитів на отримання публічної інформації, який містить
стислу інструкцію щодо процедури подання запиту (наказ Міністерства екології та
природних ресурсів України від 11.11.2011
№ 444 «Про забезпечення доступу до
публічної інформації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.11.2011 за №
1363/20101, оскільки діяльність Агентства спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України).
Крім того, у Держводагентстві прийнято ряд наказів, які регулюють процес
доступу до публічної інформації, зокрема, накази Держводагентства від 23.12.2011 № 300
№ «Про забезпечення доступу до публічної інформації Державного агентства водних
ресурсів України» (регламентує процес надання публічної інформації громадянам), від
10.11.2011 №229 «Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову
інформацію в Держводагентстві України», від 31.01.2012 № 45 «Про затвердження переліку
видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є
Держводагентство України, та регламенту розміщення такої інформації» тощо.
Відповідальною особою за організацію доступу до публічної інформації у
Держводагентстві визначено заступника Голови Агентства О.Чунарьова, а відповідальним
структурним підрозділом – відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ.
Крім того, для роботи запитувачів із документами, що містять публічну
інформацію (їх копіями), у Держводагентстві визначено спеціальним місцем громадську
приймальню, яка розташована на І поверсі адміністративної будівлі Держводагентства
України за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 8.
Також у громадській приймальні розміщено інформаційний стенд, присвячений
Закону України «Про доступ до публічної інформації». У Держводагентстві для фахівців
структурних підрозділів Агентства та водогосподарських організацій проводяться лекції з
організації роботи щодо виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації».

Наказом Держводагентства від 09.04.2012 № 186 «Про затвердження положення
про систему обліку публічної інформації в Держводагентстві України» затверджено
Положення про систему обліку публічної інформації. Адміністратором системи обліку
публічної інформації, що забезпечує її створення, функціонування та ведення в межах своїх
повноважень, визначено відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ.
Разом з тим варто зазначити, що на офіційному веб-сайті Держводагентства
функціонує рубрика «Доступ до публічної інформації», що постійно оновлюється і містить
у своїх підрубриках всю необхідну інформацію. Зокрема, у підрубриці «про роботу з
інформаційними запитами» щомісяця оновлюється інформація про запити, що надійшли до
Держводагентства за звітний період; у підрубриці «Облік публічної інформації»
розміщується інформація про місце зберігання, дату створення та короткий зміст
документів тощо.

Державне агентство лісових ресурсів України
З метою вчасного і ефективного опрацювання запитів на інформацію, їх обліку,
вивчення громадської думки щодо найбільш актуальних питань ведення лісового та
мисливського господарства, Держлісагентство наказом від 23.05.2011 № 177 "Про
забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в
центральному апараті Держлісагентства" визначило:
− управління кадрів та контролю розпорядником інформації з питань запитів на
інформацію, утримувачем Єдиної бази запитів на інформацію Держлісагентства;
− відділ науки, міжнародних відносин та зв'язків з громадськістю
адміністратором Єдиної бази, що відповідає за технічне і технологічне забезпечення,
збереження та захист даних, а також забезпечує створення і підтримку в актуальному стані
розділу "Запити на інформацію" офіційного веб-сайту Держлісагентства.
Наказом Держлісагентства від 18.06.2011 № 254 затверджено Порядок складання
та подання запитів на інформацію та форми запиту про інформацію.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України
На виконання Указу Президента України та Закону України «Про доступ до
публічної інформації» в Держсанепідслужбі України створено спеціальний структурний
підрозділ по організації доступу до публічної інформації та запроваджено систему обліку
запитів на інформацію. Розроблено та затверджено форму запитів на інформацію, яка разом
із інструкцією щодо порядку складання та подання запитів розміщена на офіційному вебсайті Держсанепідслужби України (www.dsesu.gov.ua). Затверджено перелік відомостей, що
становлять службову інформацію та інструкція з питань обліку, зберігання документів, які
містять таку інформацію.
Держсанепідслужбою України здійснюються заходи щодо приведення власної
системи обліку публічної інформації на базі програми Lotus Notes у відповідність з вимогами
Закону України від 09.02.2012 №2939-17 «Про публічну інформацію» та Постанови Кабінету
Міністрів України від 21.11.2011 №1277 «Питання системи обліку публічної інформації» без
залучення додаткових бюджетних коштів.
Держсанепідслужбою України забезпечується оприлюднення на веб-сайті
інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», яка
доступна та підтримується в актуальному стані.

На офіційному веб-сайті систематично та оперативно розміщується та
оновлюється інформація про діяльність Держсанепідслужби України, забезпечується
своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню.
Державна санітарно-епідеміологічна служба України у своїй роботі неухильно
дотримується вимог законів щодо недопущення будь-якого втручання у професійну
діяльність та впливу на представників засобів масової інформації, завжди своєчасно
попередньо інформує представників засобів масової інформації про важливі заходи та плани.
У межах своєї компетенції Держсанепідслужба України забезпечує організаційне сприяння у
виконанні представниками засобів масової інформації їх професійних обов’язків.
Керівництво Держсанепідслужби бере активну участь у заходах, організованих
засобами масової інформації:
02 квітня 2013 року – Брифінг на тему: Підбиття підсумків п’ятирічної програми
запобігання ВІЛ/СНІД-інфекції в Україні;
22 квітня 2013 року - Прес-конференція з нагоди відкриття Європейського тижня
імунопрофілактики;
23 квітня 2013 року – Прес-конференція на тему: Продовольча безпека і безпечні
продукти для українців: загрози, можливості та перспектива;
02 липня 2013 року – Брифінг на тему: Епідемічна ситуація в Україні та
профілактика гострих кишкових отруєнь в літній період;
19 липня 2013 року – Прес-конференція на тему: Профілактика харчових отруєнь
та гострих кишкових інфекцій в літній період;
16 серпня 2013 року – Прес-конференція на тему: Вакцинація в Україні: реальний
стан речей;
21 серпня 2013 року – Брифінг на тему: Особливості проведення профілактичних
оглядів школярів напередодні нового навчального року: актуальні питання;
10 вересня 2013 року – Брифінг на тему: Грибний сезон: профілактика отруєнь;
12 вересня 2013 року – Брифінг на тему: Підсумки санітарно-епідеміологічної
ситуації в країні за літній період;
25 вересня 2013 року – Брифінг на тему: Щодо роз’яснень основних положень
Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних
навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей".
Крім того, неодноразово представники Держсанепідслужби України брали участь
у теле- та радіопередачах щодо актуальних питань забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення.
Протягом 2013 року Держсанепідслужбою було організовано та проведено
наступні заходи із залученням громадськості:
11-13 червня 2013 року – Науково-практична конференція на тему:
«Реформування системи державного управління у сфері санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення»;
12 червня 2013 року – Розширена Колегія Держсанепідслужби України на тему:
«Розгляд питань про стан підготовки до сезону оздоровлення та відпочинку дітей у 2013
році; Розгляд проблемних питань щодо ліквідації спалахів гострих інфекційних хвороб в
організованих колективах»;
15 жовтня 2013 року – Ювілейна конференція Держсанепідслужби України «90
років Держсанепідслужбі: наука, практика і сучасні реалії»;
16 жовтня 2013 року – Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби: не
вирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика)».
Керівництво Держсанепідслужби України завжди готово підтримати заходи
(проекти) інститутів громадянського суспільства. Так, наприклад, у жовтні 2013 року було

надано організаційну та інформаційну підтримку VII Міжнародного форуму «Комплексне
забезпечення лабораторій».
У тісному партнерстві Держсанепідслужби України та інститутів громадянського
суспільства забезпечується виконання таких першочергових завдань, як посилення
взаємодії органів державної влади та громадськості під час підготовки і виконання
державних рішень, забезпечення прозорості державної політики і доступу до інформації про
роботу органів виконавчої влади та публічної інформації, застосування дієвого інструменту
протидії корупції, підвищення ефективності державного управління, зокрема шляхом
застосування електронних технологій.

Державна служба
з питань інвалідів та ветеранів України
У своїй роботі з питань реалізації в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий
Уряд” Служба керується Планом заходів з впровадження Ініціативи “Партнерство
“Відкритий Уряд” (далі – план заходів), затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 18 липня 2012 р. № 514-р, та відповідним планом заходів Служби,
затвердженим Головою Служби 31 жовтня 2012 року.
Службою опрацьовано проект наказу “Про затвердження форм запитів на
отримання публічної інформації та Порядку складення та подання запитів на отримання
публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба з питань інвалідів та
ветеранів
України”
та
видано
відповідний
наказ
Мінсоцполітики
від 07 червня 2012 р. № 338, який зареєстровано в Мін’юсті 21 червня 2012 р. за
№ 1024/21336.
Наказом Державної служби з питань інвалідів та ветеранів від 10 жовтня 2012 р.
№ 111 затверджено Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Державна
служба з питань інвалідів та ветеранів.
У системі внутрішнього електронного документообігу заведено окрему справу
“Запит на отримання публічної інформації”, в якій реєструються всі запити на отримання
публічної інформації, що надходять до Служби.
Систему обліку документів, що містять публічну інформацію і знаходяться у
розпорядженні Служби (далі – Система обліку), розміщено на офіційному веб-сайті Служби
в розділі “Доступ до публічної інформації”.
Система обліку постійно оновлюється і має вільний доступ.

Державне агентство земельних ресурсів України
Наказом Держземагентства України від 06.06.2011 № 23 “Про реалізацію Закону
України “Про доступ до публічної інформації” (зі змінами, внесеними наказом від
09.08.2011 № 68 “Про внесення доповнень до наказу Держземагентства України від
06.06.2011 № 23”) затверджено форми подання запитів на інформацію (фізичними,
юридичними особами об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи у письмовому
вигляді, електронною поштою та за телефоном), а також наказом від 25.10.2012 № 525 “Про
введення в дію Переліку відомостей, які містять службову інформацію” затверджено
перелік відомостей, які містять службову інформацію з обмеженим доступом “Для
службового користування”.
У Держземагентстві України створено систему обліку публічної інформації, яка
відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277 і
функціонує з травня 2011 року. Відповідну інформацію розміщено на офіційному сайті

Дежземагентства України (land.gov.ua) у рубриці “http://land.gov.ua/ Про Держземагентство”
– “Публічна інформація” – “Система обліку публічної інформації”.
Відповідно до положень Закону України “Про Державний земельний кадастр”
відомості Державного земельного кадастру оприлюднені на офіційному веб-сайті
Держземагентства України на публічній кадастровій карті, яка містить дані про межі
адміністративно-територіальних одиниць, кадастрові номери земельних ділянок, їх межі та
цільове призначення, а також розподіл земель між власниками і користувачами (форма
власності, вид речового права), обмеження у використанні земель та земельних ділянок
тощо.

Державна міграційна служба України
Оновлено перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та переліку
видів публічної інформації, розпорядником якої є ДМС України. Зазначені переліки
затверджено наказами ДМС України від 26.09.2013 №221 «Про затвердження Переліку
відомостей, що становлять службову інформацію у Державній міграційній службі України»,
від 26.09.2013 №222 «Про затвердження Переліку видів публічної інформації,
розпорядником якої є Державна міграційна служба України» та оприлюднено на веб-сайті
ДМС України.
Ведення централізованого обліку публічної інформації в ДМС України (як
розпорядника інформації) реалізовано за допомогою системи електронного документообігу
«Софтлайн.Megapolis», до якої вносяться документи, що містять публічну інформацію.
Наразі опрацьовується проект наказу «Про систему обліку публічної інформації у
ДМС України» та проводиться вивчення досвіду провадження вищезазначеної системи у
інших органах виконавчої влади.

Державне космічне агентство України
Державне космічне агентство для виконання Закону України «Про доступ до
публічної інформації» видало наказ від 23.01.2012 №20 «Про організацію реалізації прав на
доступ до публічної інформації», зареєстрований в Міністерстві юстиції від 08.02.2012
№190/20503.
В агентстві створена система ведення обліку публічної інформації, електронна
адреса системи:
http://www.nkau.gov.ua/nsau/catalognew.nsf/mainU/1FBFA80B4F6E8E47C22579120
03004EA?OpenDocument&lang=U .

Державна інспекція України з питань праці
Нормативно-правові акти, необхідні для виконання Закону України «Про
доступ до публічної інформації», розроблені під час виконання Плану організації виконання
Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011» Питання забезпечення органами
виконавчої влади доступу до публічної інформації».
Облік публічної інформації здійснюється з використанням програмного
забезпечення, що функціонує за рахунок об’єму коштів, передбачених у Державному
бюджеті для фінансування видатків Держпраці України.
Інформація щодо публічного громадського обговорення щодо запровадження
механізму вільного, спрощеного та безоплатного доступу, у тому числі з використанням

Інтернету, до інформації, що міститься в державних реєстрах оприлюднюється на веб-сайті
Держпраці України.

Національне агентство України з питань державної служби
Нацдержслужбою України затверджено наказом від 23 квітня 2012 року
№ 73 та введено в дію та Систему обліку публічної інформації Національного
агентства України з питань державної служби.

Державна служба фінансового моніторингу України
Для забезпечення безумовного виконання вимог Закону та Указу Президента
України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу
до публічної інформації» реалізації громадянами гарантованого державою права на доступ
до публічної інформації, наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2011 № 1145
затверджено Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у
Державній службі фінансового моніторингу України, що зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 11 листопада 2011 року за № 1291/20029.
З метою забезпечення ведення обліку запитів на публічну інформацію в
діловодстві Державної служби фінансового моніторингу України, наказом
Держфінмоніторингу України від 30.05.2011 № 95 (зі змінами від 12.12.2011 № 249)
доповнено Класифікатор індексів, які використовуються в діловодстві Держфінмоніторингу
України та затверджено форму реєстраційно-контрольної картки запитів на публічну
інформацію.
З метою обмеження доступу до інформації виключно в інтересах національної
безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку та запобігання заворушенням
чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей,
для запобігання розголошеннюінформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання
авторитету і неупередженості правосуддя, наказом Держфінмоніторингу України від
06.06.2011 № 105 (зі змінами від 06.06.2011 № 105 та від 12.01.2012 № 4) затверджено
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію Державної служби фінансового
моніторингу України.
Відповідно до наказу Держфінмоніторингу України від 06.10.2011 № 191
утворено Експертну комісію Державної служби фінансового моніторингу України з
питань віднесення інформації до службової.
Прийнято наказ Держфінмоніторингу України від 02.12.2011 № 242 «Питання
організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»» з метою
організації виконання Закону та вимог Положення про забезпечення права осіб на доступ
до публічної інформації у Державній службі фінансового моніторингу України.
До Регламенту роботи Державної служби фінансового моніторингу України, що
затверджений наказом Держфінмоніторингу України від 30.05.2011 № 97, внесено зміни
щодо оприлюднення проектів нормативно-правових актів не пізніше як за 20 робочих днів
до дати їх розгляду з метою прийняття, а також доповнено розділом XII «Організація
роботи зі зверненнями про надання доступу до публічної інформації» (наказ
Держфінмоніторингу України від 26.12.2011 № 261).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 938 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрі України з питань доступу до
публічної інформації» приведено у відповідність накази Держфінмоніторингу України,
зокрема:
Про затвердження Регламенту обміну інформаційними ресурсами між
підсистемами єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму;
Про обробку інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та щодо
організації технічного захисту інформації з обмеженим доступом;
Про службу захисту інформації систем електронного урядування;
Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації (обліку) узагальнених
матеріалів;
Про затвердження Порядку супроводження узагальнених матеріалів;
Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі фінансового
моніторингу України;
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання
документів, справ, матеріальних (магнітних, оптичних, магнітооптичних) носіїв інформації
на основі електронної пам'яті, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю
держави в Державному комітеті фінансового моніторингу України;
Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію
Державної служби фінансового моніторингу України.
Наказом Держфінмоніторингу України від 29.02.2012 внесено зміни до структури
офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу України, в тому числі у зв'язку
із
впровадженням
системи
обліку
публічної
інформації
у відповідності до
постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277 «Питання системи
обліку публічної інформації».

__________________________________

ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
Міністерство внутрішніх справ України
Головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю (далі – ГУБОЗ)
узято участь у розробленні Законів України:
- від 18 квітня 2013 року № 221-VII „Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами
Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією ”;
- від 18 квітня 2013 року № 222-VII „Про внесення змін до Кримінального та
Кримінального процесуального кодексів України (стосовно виконання Плану дій щодо
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України)”;
- від 14 травня 2013 року № 224-VII „Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики ”;
- від 23 травня 2013 року № 314-VII „Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом
візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб ” (03.06.2013
Верховною Радою України направлено на підпис Президенту України).
На виконання доручень Ради національної безпеки і оборони України від 27
травня 2013 року № 737/3-2-15 та від 04 червня 2013 року № 795/3-2-15 до РНБОУ
надіслано
інформаційно-аналітичні
матеріали
до
засідання
Національного
антикорупційного комітету на тему: „Про стан виконання завдань, передбачених
Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки” (вих. №
9724/Дв від 11.06.2013).
Крім того, у межах виконання Державної програми щодо запобігання і протидії
корупції на 2011-2015 роки 01.06.2013 представниками МВС узято участь у координаційній
нараді з питань стану виконання вказаної програми (ініціатор Міністерство юстиції
України). У результаті опрацювання винесених на розгляд координаційної наради питань
МВС подало до Мін’юсту відповідні пропозиції щодо вдосконалення зазначеної Державної
програми (вих. №9/5-6454 від 06.06.2013).

Міністерство екології та природних ресурсів України
Міністерство на постійний основі забезпечує умови для активізації участі
громадян у процесі підготовки та прийняття управлінських рішень, здійснення ефективного
громадського контролю за діяльністю міністерства, зокрема, щодо запобігання та протидії
корупції:
1. Залучення інститутів громадянського суспільства до процесів прийняття
рішень та посилення прозорості їх прийняття.
На постійній основі забезпечено проведення консультацій з інститутами
громадянського суспільства, обов’язковість проведення
яких визначена Порядком
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».
2. Врахування пропозицій інститутів громадянського суспільства у
нормотворчій діяльності.
На належному рівні у сфері протидії корупції, забезпечення прозорості
формування та реалізації антикорупційної політики, створено умови для проведення
громадських експертиз діяльності міністерства та громадських антикорупційних експертиз

проектів нормативно-правових актів, а також забезпечено врахування їх рекомендацій. З
цією метою на офіційному веб-сайті Мінприроди України створено постійно діючу рубрику
«Громадське обговорення».
3. Забезпечення ефективного доступу населення до інформації та проведення
заходів щодо інформування населення.
З метою забезпечення оперативного реагування на звернення громадян у
міністерстві забезпечено роботу громадської приймальні та функціонування телефонної
“гарячої” лінії.
У разі надходження звернень від підприємств, установ та організацій, фізичних
осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів прояву
корупції вживаються відповідні заходи реагування.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та наказу
Мінприроди України від 02.06.2011 року № 186 забезпечено надання доступу до публічної
інформації.
4. Забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства у питаннях
поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг
правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя.
Так, в 20 грудня 2013 року відбулось чергове засідання громадської ради при
Мінприроди України з метою обговорення пропозицій, що спрямовані на налагодження
дієвого співробітництва з громадськістю стосовно повідомлень про випадки корупційних
правопорушень. Це є важливим кроком на шляху залучення громадськості до боротьби з
корупцією.
Між міністерством та громадською радою при Мінприроди України підписано
Меморандум про взаєморозуміння та спільні дії задля забезпечення дотримання вимог
природоохоронного законодавства, захисту навколишнього природного середовища,
забезпечення доступу громадськості до інформації, а також гарантування можливості участі
громадськості під час проведення робіт по видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні.
На офіційному веб-сайті Мінприроди України у рубриці «Діяльність» підрубриці
«Антикорупційна» оприлюднені щорічні антикорупційні звіти про результати проведення
заходів
щодо
запобігання
і
протидії
корупції
(http://www.menr.gov.ua/index.php/corruption/results/277-richni-zvity).
Так, у 2013 році за сприянням головного спеціаліста з питань запобігання і
виявлення корупції було організовано та проведено 15 бесід, лекцій та виступів з
проблематики сучасного антикорупційного законодавства у центральному апараті
міністерства, а також підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери
управління Мінприроди України.
З питань застосування окремих норм Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції» надано консультації 23 фізичним та юридичним особам у телефонному
режимі.
Виконання вимог антикорупційного законодавства, а також створення атмосфери
громадянського неприйняття корупції, знаходиться на постійному контролі Мінприроди
України.

Міністерство оборони України
Міністром оборони України Лебедєвим П.В. затверджений План дій по
запобіганню і протидії корупції у Міністерстві оборони України та Збройних Силах
України.

Відповідальність за виконання заходів Плану покладено на структурні
підрозділи МО України, які здійснюють контрольні функції, зокрема, на Департамент
внутрішнього аудиту та фінансового контролю МО України та Військову службу
правопорядку у Збройних Силах України.
Виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції здійснюється шляхом
проведення перевірок стану правопорядку та дотримання антикорупційного законодавства
у військових частинах комісіями від контролюючих органів.
Також проводиться перевірка фактів порушень, викладених у зверненнях до
керівництва МО України, посадових осіб ЗС України, зокрема, за телефонами "гарячої
лінії".
Військовими органами правопорядку надається широка практична допомога
командирам і начальникам різних рівнів щодо усунення причин і умов, які сприяли
скоєнню правопорушень.
В цій діяльності Міністерство оборони України активно співпрацює з
прокуратурою,
іншими
правоохоронними
органами України,
громадськими
організаціями та окремими громадянами. За скоєння корупційних злочинів і фінансових
порушень на винних посадових осіб накладаються найсуворіші дисциплінарні стягнення,
аж до звільнення з військової служби.
Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю, як і Військова
служба правопорядку, підзвітні тільки Міністру оборони України, який тримає питання
боротьби з корупцією на особистому контролі. Сьогодні принципова позиція глави
оборонного відомства полягає в тому, що корупційні діяння необхідно запобігати та
працювати на їх випередження.
У 2013 році було вперше започатковано такі форми внутрішнього аудиту, як
розробка первинних можливих ризиків, які є в діяльності відповідного військового
підрозділу та можуть призвести до корупційних зловживань.
У 2013 році контролюючими органами у Міністерстві оборони України було
виявлено порушень на сотні мільйонів гривень, рішеннями суду до оборонного відомства
повернено десятки тисяч квадратних метрів житлової площі для військовослужбовців.

Міністерство молоді та спорту України
З метою запобігання корупційним діям Мінмолодьспортом видано наказ від
10.12.2013 № 1221 "Про затвердження Плану організаційних заходів на 2014 рік щодо
запобігання корупційним діянням у Міністерстві молоді та спорту України".

Міністерство охорони здоров’я України
З метою забезпечення нормативно-правової бази надання адміністративних
послуг видано:
Наказ МОЗ України від 28.12.2011 р. № 986 «Про затвердження стандартів
надання адміністративних послуг Міністерством охорони здоров'я України»;
Наказ МОЗ України від 12.06.2013 р. № 501 «Про затвердження технологічних
карток адміністративних послуг Міністерства охорони здоров'я України»;
Наказ МОЗ України від 07.05.2013 р. № 362 «Про затвердження інформаційних
карток адміністративних послуг Міністерства охорони здоров'я України».

На виконання пункту 7 Плану заходів щодо реформування системи надання
адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
26.10.2011 № 1076-р, МОЗ України забезпечило розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ
України www.moz.gov.ua
у розділі «Послуги та рекомендації» у підрозділі
«Адміністративні послуги» за адресою: www.moz.gov.ua/ua/portal/ms_adminservices/ та у
розділі
«Підприємцям»
у
підрозділі
«Ліцензування»
за
адресою:
www.moz.gov.ua/ua/portal/licence/ інформації про перелік адміністративних послуг, що
надаються МОЗ України, порядок їх надання, а також електронних форм заяв та інших
документів, які подаються для одержання адміністративних послуг.

Державне агентство водних ресурсів України
Для поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції,
пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя
Держводагентством постійно ведеться системна робота, спрямована на протидію корупції,
створення умов для запобігання іншим правопорушенням.
З метою систематизації цієї роботи Агентство щороку затверджує План заходів
Держводагентства на відповідний рік про забезпечення реалізації Державної програми щодо
запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240. Аналогічні заходи затверджуються у
всіх підвідомчих організаціях.
Питання, пов’язані із запобіганням корупційним проявам, постійно перебувають
на контролі керівництва та колегії Держводагентства.
Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції» здійснюються організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання до 1
квітня державними службовцями Держводагентства декларацій про майно, доходи, витрати
і зобов'язання фінансового характеру.
Організовується проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які
претендують на зайняття посад державних службовців апарату Держводагентства, згідно зі
статтею 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Указу
Президента України від 25 січня 2012 року № 33 «Про Порядок організації проведення
спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних
із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».
Наказом Держводагентства від 31.01.2012 № 26-ос «Про організацію проведення
спеціальної перевірки» було затверджено порядок організації проведення зазначених
перевірок в Держводагентстві.
Листом від 15.02.2012 № 761/7/11-12 керівники підвідомчих організацій під
розписку ознайомлені із встановленими Законом України «Про засади запобігання і
протидії корупції» обмеженнями стосовно керівників установ, які одержують заробітну
плату за рахунок державного бюджету та які відповідно до зазначеного Закону
прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
Фактів порушення антикорупційного законодавства державними службовцями,
якими у водогосподарському комплексі є виключно працівники центрального апарату
Держводагентства, не виявлено.
Разом з тим, відповідно до доручення Держводагентства від 15.11.2011
№
4809/10/11-11 керівники організацій щомісячно інформують Агентство щодо виявлених
випадків вчинення корупційних правопорушень посадовими особами юридичних осіб
публічного права.

На офіційному веб-сайті Держводагентства функціонує рубрика «Запобігання
корупції», де висвітлюється стан відповідної роботи у сфері водного господарства, а також
розміщено банер «Антикорупційний портал».
Крім того, для забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства у
питаннях поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, пропагування
переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя на засіданнях громадської
ради при Держводагентстві щороку заслуховується інформація про реалізацію
Держводагентством заходів щодо запобігання та протидії корупції. Зокрема, 13 грудня 2012
року на засіданні громадської ради при Держводагентстві розглядалось питання «Про стан
реалізації у Держводагентстві Державної програми щодо запобігання та протидії корупції
на 2011-2015 роки», 21 листопада 2013 року – «Про реалізацію Держводагентством заходів
щодо запобігання та протидії корупції».

Державне агентство резерву України
Держрезерв України в межах своєї компетенції вживає заходи в рамках реалізації
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Зокрема на офіційному веб-сайті Держрезерву
України (www.gosreserv.ua) у рубриці «Запобігання проявам корупції» розміщується
інформація про заходи із запобігання і протидії проявам корупції. Крім цього, при
Держрезерві функціонує громадська рада як інструмент залучення громадськості до
державного управління.

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті
24 вересня 2013 року на офіційних веб-сайтах Мінінфраструктури та
Укрморрічінспекції оприлюднено проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів (щодо надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового
транспорту)», також цей законопроект розглянуто та прийнято без зауважень на черговому
засіданні Громадської ради при Укрморрічінспекції (протокол № 7 від 31.10.2013).
Укрморрічінспекцією до запиту щодо фінансування з основного фонду
Державного бюджету України на 2014 рік включено пропозиції щодо виділення коштів на
модернізацію існуючого офіційного веб-сайту Укрморрічінспекції з урахуванням
зазначених вимог та інтеграції системи обліку публічної інформації, а також адаптацію вебсайту для людей з вадами зору та слуху.
На виконання відповідного наказу Укрморрічінспекції від 25.10.2013 №580
організовано роботу з ведення Суднової книги України міжрегіональними територіальними
органами Укрморрічінспекції у 19 адміністративно-територіальних одиницях, що
знаходяться у зоні їх відповідальності, запроваджено механізм прийому заяв на здійснення
реєстраційних дій у Судновій книзі України та всіх необхідних документів для отримання
громадянами України адміністративних послуг у сфері морського і річкового транспорту на
місцях.
07 листопада 2013 року Укрморрічінспекцією з метою оперативного надання
інструктивно-методичної
допомоги
та
дистанційного
навчання працівників
Укрморрічінспекції у режимі реального часу проведено вебінар для керівників
міжрегіональних територіальних органів та начальників відділів адміністративних послуг,
під час якого учасників заходу поінформовано про внесення змін до деяких наказів
стосовно реєстраційних дій: наказом Укрморрічінспекції від 23.08.2013 №443 затверджено
формати бортових номерів для реєстрації суден у Судновій книзі України. Крім того,
наказом Мінінфраструктури від 26.07.2013 №520, зареєстрованим в Міністерстві юстиції

України 15.08.2013 за № 1405/23937, внесено зміни до наказу Міністерства транспорту та
зв'язку України від 13 грудня 2006 року № 1151 з метою приведення бланків типових
реєстраційних суднових документів у відповідність до вимог чинного законодавства.

Державна служба геології та надр України
Для забезпечення прозорості під час процедури продажу на аукціоні спеціального
дозволу на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу
та виключної (морської) економічної зони Державною службою геології та надр України
було розроблено Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від ЗО
травня 2011 року № 594.
Також, на виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розроблені Держгеонадрами
України проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу систематично
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держгеонадр України з метою одержання
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб.
Разом із тим слід зазначити, що Держгеонадрами України проведено відповідну
роботу зі скорочення переліку документів, які необхідно подати суб'єкту господарювання
для отримання дозволу на користування надрами.
Так, постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 № 307 «Про внесення
змін до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування
надрами та Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» викладено у
новій редакції перелік документів, що подаються разом із заявою про надання спеціального
дозволу на користування надрами без проведення аукціону.
Відповідно до зазначених змін скорочено 7 документів, необхідність подання
яких для отримання спеціального дозволу на користування надрами була передбачена
раніше, що складає понад 30% всіх документів, які були необхідні для одержання дозволу.
Зокрема, скасовано необхідність подання:
- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;
- нотаріально засвідченої копії установчих документів та нотаріально
засвідченої копії довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
- довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта
господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку
банкрутом;
- програми робіт з геологічного вивчення ділянки надр (види робіт, їх обсяг та
вартість, джерело фінансування, календарний план виконання за роками, використання
корисної копалини);
- інформації про ефективність можливого використання та очікувані технікоекономічні показники експлуатації ресурсів корисних копалин (обсяг капітальних
вкладень, річна потужність з видобутку корисних копалин, виробництво готової продукції,
собівартість сировини та готової продукції, відпускна ціна готової продукції,
рентабельність, джерела фінансування);
- копії дозволу на геологічне вивчення.
Крім того, з метою оптимізації процедури надання адміністративних послуг, на
виконання частини першої статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги»,
Держгеонадрами України розроблено інформаційні картки на кожну адміністративну
послугу, яка надається Держгеонадрами України.

До інформаційних карток на кожну адміністративну послугу суб'єктам
господарювання забезпечено вільний доступ на офіційному веб-сайті Держгеонадр
України.
На виконання частини першої статті 8 Закону України «Про адміністративні
послуги» та згідно з Вимогами до підготовки технологічної картки адміністративної
послуги, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 №44,
Держгеонадрами України розроблено технологічні картки на кожну адміністративну
послугу, яка надається Держгеонадрами України.
Технологічні картки надіслано Мінекономрозвитку України для розміщення на
Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

Національне агентство України з питань державної служби
Нацдержслужба України в межах повноважень взяла участь у підготовці
пропозицій про внесення змін до законодавства щодо відповідальності за корупційні
правопорушення з метою його приведення у відповідність з рекомендаціями GRECO,
наданими за результатами третього раунду оцінювання.

____________________________________

ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
7 жовтня 2012 року набув чинності Закон України “Про адміністративні послуги”,
який визначив правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та
юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг, встановив основні вимоги до
регулювання надання адміністративних послуг, організаційного забезпечення їх надання,
створення центрів надання адміністративних послуг, функціонування Єдиного державного
порталу адміністративних послуг, ведення Реєстру адміністративних послуг.
Крім того, Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України “Про перелік
адміністративних послуг та плату (адміністративний збір)за їх надання”. На засіданні
Кабінету Міністрів України 27.11.2013 (протокол № 68) законопроект схвалено та доручено
Мінекономрозвитку доопрацювати його. На сьогодні Мінекономрозвитку доопрацьовує
законопроект з урахуванням результатів обговорення під час засідання Кабінету Міністрів
України та найближчим часом подасть його до Кабінету Міністрів України для внесення на
розгляд Верховної Ради України.
Також Мінекономрозвитку розроблено проект Закону “Про посилення
відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого
самоврядування за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг”,
який поданий Кабінетом Міністрів України для розгляду Верховною Радою (реєстр.
№ 2191а від 01.06.2013). Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності 04.09.2013 прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти
зазначений законопроект у першому читанні за основу.
Кабінетом Міністрів прийнято постанови:
1) від 03.01.2013 № 13 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного
державного порталу адміністративних послуг”;
2) від 11.07.2013 № 556 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 3 січня 2013 р. № 13”;
3) від 30.01.2013 № 57 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру
адміністративних послуг”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України:
1) від 24.07.2013 № 614-р “Про схвалення Концепції Державної цільової програми
створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на
період до 2017 року”;
2) від 11.09.2013 № 718-р “Про затвердження Плану заходів щодо створення
Єдиного державного порталу адміністративних послуг”.
Крім того, відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”
центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують
створення та функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація про порядок
надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому
здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту,
під’їзних шляхів та місць паркування.
Відповідно до пункту 88.1.6. Національного плану дій на 2012 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” Мінекономрозвитку у 2012 році було
розроблено пілотну версію Єдиного державного порталу адміністративних послуг,
функціональні можливості якої передбачають доступ до інформації про адміністративні

послуги; органи, що надають такі послуги; нормативно-правові акти, що регулюють
питання надання адміністративних послуг у відповідній сфері суспільних відносин
(http://роslugy.gov.uа).
Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 24.07.2013 № 614-р
“Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та функціонування
інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року”.
Згідно з Концепцією реалізація Державної цільової програми буде здійснюватися,
зокрема, за напрямом розширення функціональних можливостей та забезпечення
функціонування Порталу.
Крім того, Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження
від 11.09.2013 № 718-р “Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиного
державного порталу адміністративних послуг”.
До зазначеного плану включені заходи, реалізація яких спрямована на поетапне
створення Порталу з метою введення його в промислову експлуатацію та забезпечення його
належного функціонування відповідно до вимог Закону України “Про адміністративні
послуги”.
При цьому повноцінне функціонування Порталу (зокрема, можливість подання
суб'єктами звернення заяви, отримання інформації про хід розгляду заяви та отримання
результатів надання адміністративних послуг через Інтернет), як це передбачено Законом,
можливо після впровадження системи електронної взаємодії органів державної влади,
головним виконавцем якої визначено Держінформнауки (пункт 249 Національного Плану
дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010.
За інформацією Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій, на сьогодні у регіонах України створено та
розпочали роботу 397 центрів надання адміністративних послуг, з яких 1 республіканський в Автономній Республіці Крим, 118 - міських, 254 - районних, 10 районних у містах Києві та Севастополі, 1 - обласний, 13 - Центрів, які одночасно є
регіональними і міськими.

Міністерство екології та природних ресурсів України
Пріоритетним питанням роботи Мінприроди України у напрямі реалізації
Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” щодо підвищення якості надання
адміністративних послуг залишається спрощення доступу громадян до адміністративних
послуг, у тому числі забезпечення належного інформування громадськості про порядок їх
надання.
Для спрощення доступу громадськості до інформації про адміністративні послуги
Мінприроди України забезпечує розміщення технологічних та інформаційних карток з
видачі вищезазначених дозволів та висновків на офіційному веб-сайті міністерства у
рубриці «Адміністративні послуги» (http://www.menr.gov.ua/index.php/services/ministry).
Департаментом охорони природних ресурсів розроблені технологічні та
інформаційні картки з:
- видачі дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори,
сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які
є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори,
що перебувають під загрозою зникнення (за винятком осетрових видів риб і виробленої з
них продукції);

- видачі дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів
тваринного світу;
- видачі дозволу на добування тварин, занесених до Червоної книги України та
дозволу на збирання рослин, занесених до Червоної книги України;
- видачі (продовження терміну дії) дозволу на проведення робіт (крім
будівельних) на землях водного фонду (в частині проведення робіт на землях прибережних
смуг морів і на землях, зайнятих морями).
Департаментом заповідної справи розроблені технологічні та інформаційні
картки з:
- видачі дозволу на проведення заходів, спрямованих на охорону природних
комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених
проектом організації території природного заповідника та охорони його природних
комплексів;
- затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та
об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
Департаментом екологічної безпеки та дозвільної системи розроблені
інформаційні та технологічні картки з:
- видачі дозволу на використання, зберігання, виробництво, захоронення,
знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших
біологічних агентів;
- видачі дозволу на транспортування отруйних речовин, у тому числі продуктів
біотехнологій та інших біологічних агентів;
- видачі дозволу на розміщення небезпечних відходів та погодження ліміту на
утворення та розміщення небезпечних відходів;
- видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності із здійснення
операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
- видачі копії ліцензії на право провадження господарської діяльності із
здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
- видачі дублікату ліцензії на право провадження господарської діяльності із
здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
- переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності із
заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;
- видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності із заготівлі
окремих видів відходів як вторинної сировини;
- видачі копії ліцензії на право провадження господарської діяльності із
заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;
- видачі дублікату ліцензії на право провадження господарської діяльності із
заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;
- переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності із
заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;
- видачі, копії, дублікату, переоформлення ліцензії на право провадження
господарської діяльності із виробництва особливо небезпечних хімічних речовин
- видачі повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів або
висновку на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони містять матеріали, в
кількості достатній для виявлення ними небезпечних властивостей.
Управлінням державного екологічного та геологічного моніторингу розроблені
технологічні та інформаційні картки з:
- видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
для об’єктів першої групи;

- видачі дозволу на провадження діяльності, пов’язаної зі штучними змінами
стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;
- внесення організації до Переліку установ, організацій та закладів, яким
надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для
підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності;
- встановлення наявності або відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, що
плануються до ввезення або вивезення та надання листа ствердження про наявність
озоноруйнівних речовин та доцільність їх ввезення або вивезення у разі, якщо до ввезення
або вивезення плануються озоноруйнівні речовини та товари, що їх містять, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню або підтвердження відсутності озоноруйнівних речовин
у товарах, що плануються до ввезення або вивезення.
Відділом державної екологічної та геологічної експертизи розроблені
технологічні та інформаційні картки з:
- видачі висновку державної екологічної експертизи;
- видачі сертифіката екологічного аудитора;
- продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора.
Впровадження електронного документообігу системи надання адміністративних
послуг із застосуванням принципу «єдиного вікна» для відділу унеможливлюється згідно із
Законом України «Про екологічну експертизу», постановою КМУ від 30.10.1995 № 870 про
порядок передачі документації на екологічну експертизу, Законом України «Про
екологічний аудит» та іншими нормативно-правовими актами, які повністю регламентують
діяльність Відділу у сфері надання адміністративних послуг.
Структурними підрозділами Мінприроди України постійно надається
консультативна підтримка суб’єктів господарювання у спосіб, який бажає заявник
(телефонні консультації, письмові та електронні відповіді на запити, звернення).
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р.
№
588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»,
а також розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. № 587 – р «Про
схвалення Концепції створення та функціонування автоматизованої системи “Єдине вікно
подання електронної звітності”» 16 вересня 2013 р. при Мінприроди України розпочав свою
роботу сектор обліку вхідної та вихідної дозвільної документації (Єдине вікно)
(http://www.menr.gov.ua/index.php/single-window).

Міністерство молоді та спорту України
Міністерством здійснюються заходи щодо надання адміністративних послуг.
Комісією Мінмолодьспорту надається вища категорія дитячо-юнацьким спортивним
школам відповідно до Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року. Протягом 2013 року на
засіданнях Комісії розглянуто документи та надано вищу категорію 105 дитячо-юнацьким
спортивним школам терміном на 4 роки.

Міністерство охорони здоров’я України
Міністерством охорони здоров'я України вжито наступних заходів:
- видано наказ МОЗ України від 25.09 2012 р. № 742 «Про оновлену Систему
електронного документообігу у центральному апараті МОЗ України»;

- видано наказ МОЗ України від 25.09.2012 р. № 743 «Про затвердження списку
працівників центрального апарату МОЗ України, відповідальних за отримання та
надсилання документів через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади»;
- проведено навчання відповідних працівників;
- затверджено «Порядок експлуатації оновленої Системи електронного
документообігу у центральному апараті Міністерства охорони здоров'я України»;
- введено в експлуатацію оновлену систему електронного документообігу в
центральному апараті МОЗ України;
- проведено консультації з відповідальним за створення системи електронної
взаємодії органів виконавчої влади;
- очікується комерційна пропозиція щодо розробки модулю інтеграції Системи
електронного документообігу до Системи електронної взаємодії від Державного агентства
з питань науки, інновацій та інформатизації України.
ДОВІДКОВО:
Проект Загальнодержавної програми «Здоров'я - 2020: український вимір»
містить спеціальний Розділ XI. «Інформаційне забезпечення». Підрозділ XI. 1.
«Оптимізувати інформаційне забезпечення охорони здоров 'я» передбачає:
•впровадження Єдиної інформаційно-аналітичної системи сфери охорони здоров
'я шляхом запровадження систем електронного документообігу, «електронної черги»,
«електронного рецепту», електронного реєстру пацієнтів, реєстрів закладів охорони
здоров 'я, медичних та фармацевтичних кадрів, медичних бланків суворого обліку;
• реалізації принципу «єдиного вікна»;
• забезпечення створення та розвитку національної телемедичної мережі
системи охорони здоров 'я
На виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
6 червня 2012 року № 546 «Про затвердження Положення про електронний реєстр
пацієнтів»,
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 року № 368- р
«Про затвердження плану заходів щодо створення електронного реєстру пацієнтів
Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва» розпочато
впровадження Електронного реєстру пацієнтів (далі - Реєстр) упілотних регіонах Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та в м. Києві.
Дієздатність Реєстру можливо забезпечити лише шляхом створення центру
оброблення даних при МОЗ України, який інформаційно інтегрує структурні підрозділи
Реєстру пілотних регіонів проекту. Зокрема, планується створення прикладних підсистем
Реєстру, які б забезпечували ведення медичних карток пацієнтів, автоматизацію робочих
процесів в закладах охорони здоров'я, облік лікарській засобів, реєстру медичного персоналу
та здійснення інших важливих функцій.
Це дозволить забезпечити сталий розвиток Реєстру як загальнодержавної
централізованої інформаційно-аналітичної системи та підвищення рівня надання медичних
послуг.

Державна реєстраційна служба України
Відповідно до наказу Державної реєстраційної служби України від 06.03.2013 №
138 «Про надання інформаційно-консультативної допомоги заявникам з питань реєстрації

речових прав на нерухомість» в органах державної реєстрації прав створено та
функціонують інформаційно-консультативні групи для надання правової допомоги у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
Згідно з наказом Державної реєстраційної служби України від 06.03.2013 № 139
«Щодо контролю громадськості за наданням послуг у приміщеннях прийому громадян
органів державної реєстрації прав» на веб-сайті Укрдержреєстру розміщені зображення з
веб-камер, встановлених у відділах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
реєстраційних служб обласних центрів та у містах Києві, Сімферополі та Севастополі.
Наказом Укрдержреєстру від 12.04.2013 № 236 «Про запровадження попереднього запису
на прийом для подання документів щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно» на веб-сайтах головних управлінь юстиції Міністерства юстиції в Автономній
Республіці Крим, в областях містах Києві та Севастополі завершується запровадження
відповідного ресурсу, що дасть можливість громадянам за допомогою мережі Інтернет
самостійно обирати дату і час звернення до органів державної реєстрації прав, що у свою
чергу сприятиме покращенню якості обслуговування громадян, а також зменшенню черг.
Надання послуги з попереднього електронного запису (через мережу Інтернет) на
прийом до відділів державної реєстрації актів цивільного стану запроваджено по всій
Україні. На даний час послуга надається всіма (764) відділами державної реєстрації актів
цивільного стану
Реєстраційними службами головних управлінь юстиції продовжується робота,
спрямована на популяризацію послуги, а також поліпшення доступності та зручності
попереднього запису на прийом до відділів державної реєстрації актів цивільного стану,
зокрема шляхом розміщення інформації про запис на прийом до цих відділів у банерах веб сайтів головних управлінь юстиції та реєстраційних служб та під час виступів у засобах
масової інформації.
18 липня 2013 року відбулася церемонія підписання меморандуму «Про взаємне
співробітництво у сфері спрощення процедури надання адміністративних послуг між
Державною реєстраційною службою України та Українським державним підприємством
поштового зв’язку «Укрпошта» за участі Першого віце-прем’єр-міністра України Сергія
Арбузова та Міністра юстиції України Олени Лукаш. Підписання меморандуму з
Укрпоштою дозволить зробити адміністративні послуги, що надаються Укрдержреєстром,
більш зручними, надійними та комфортними для людей. Важливо, щоб людина, приходячи
до підрозділів як Укрдержреєстру, так і Укрпошти, отримувала всі необхідні послуги.

Державна служба інтелектуальної власності України
Чинними нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності не
передбачено можливість суб'єктам звернення надання електронною поштою документів,
необхідних для отримання адміністративних послуг, та можливість надсилання суб'єктам
звернення електронною поштою результатів надання адміністративних послуг, оскільки для
отримання адміністративних послуг до Державної служби подаються документи у
встановленій законодавством формі. Як то наприклад оригіналу документа про сплату
державного мита за видачу охоронного документа, примірника твору у встановленій
законодавством матеріальній формі чи видача контрольних марок на розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз
даних, яка здійснюється безпосередньо суб'єктам звернення або їх представникам за умови
подання ними відповідних документів, що підтверджують їх повноваження (довіреності на
одержання контрольних марок), та пред'явлення документа, що посвідчує особу суб'єкта
звернення або представника.

Державна служба спеціального зв’язку
та захисту інформації України
На офіційному веб-сайті Держспецзв'язку в розділі «Діяльність» / «Перелік
платних адміністративних послуг» оприлюднено інформацію щодо послуг та
інформаційних карток до них, а саме:
1. Видача ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг у
галузі технічного захисту інформації.
2. Видача ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг у
галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового
підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації.
3. Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з
надання послуг у галузі технічного захисту інформації.
4. Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з надання
послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового
підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації.
5. Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання
послуг у галузі технічного захисту інформації, а також видача дубліката такої ліцензії.
6.Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання
послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового
підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації,
а також видача дубліката такої ліцензії.

Державне агентство земельних ресурсів України
У Державному земельному кадастрі функціонує електронна реєстрація заяв від
фізичних осіб, яка дозволяє заявнику отримувати інформацію про стан розгляду заяви.

Державне агентство водних ресурсів України
Відповідно до чинного законодавства, зокрема Закону України «Про перелік
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Держводагентством та
організаціями, що належать до сфери його управління, видаються два документи
дозвільного характеру:
- дозвіл на проведення днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів,
трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (крім будівельних робіт і
робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями);
- погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для
отримання дозволу на спеціальне водокористування у разі використання поверхневих вод
(погодження дозволу на спеціальне водокористування).
Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 557.
Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 321.
Зазначені послуги на сьогоднішній день включені Мінекономрозвитку до Реєстру
адміністративних послуг.

Одночасно, відповідно до проекту Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру»
(реєстраційний № 2436а) погодження клопотання водокористувачів виключено із переліку
документів дозвільного характеру та вносяться відповідні зміни до статті 49 Водного
кодексу України в частині скасування необхідності отримання такого погодження.
Також зазначене погодження виключене із переліку адміністративних послуг у
проекті Закону України «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний
збір) за їх надання», який Мінекономрозвитку направлено на погодження до
заінтересованих центральних органів виконавчої влади.
Крім того, з метою приведення Водного кодексу України у відповідність вимогам
законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про
адміністративні послуги» Мінприроди розроблено проект закону України ««Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність з вимогами
Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про
адміністративні послуги», який Мінприроди направлено на погодження до заінтересованих
центральних органів виконавчої влади.

_________________________________

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ ТА
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ
Державне агентство
з питань науки, інновацій та інформатизації України
Важливим досягненням стало схвалення Урядом Стратегії розвитку
інформаційного суспільства, Концепції реформування законодавства у сфері використання
інфраструктури відкритих цифрових ключів та надання електронних довірчих послуг.
Планується створити умови для визнання юридичного статусу електронних документів,
завірених електронним цифровим підписом, та вдосконалення відповідної юридичної
термінології.
У 2012 році розпочалась дослідна експлуатація системи електронної взаємодії
органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів. Після успішної тестової
експлуатації системи здійснюються заходи з удосконалення нормативного забезпечення
цього процесу. Затверджені вимоги до форматів, структури та протоколів, що реалізуються
у надійних засобах електронного цифрового підпису. Розробляється Порядок роботи з
електронними документами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з
використанням електронного цифрового підпису.
У 2012 році створений дослідний зразок єдиного інформаційного веб-ресурсу
звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування
(http://z.gov.ua). Здійснюються заходи для забезпечення введення цього веб-ресурсу в
промислову експлуатацію.
Триває робота зі створення Національної системи опрацювання звернень до
органів виконавчої влади, яка об'єднає регіональні контактні центри з метою забезпечення
за допомогою засобів телекомунікації (телефонного зв'язку, Інтернет) оперативного
розгляду органами виконавчої влади звернень громадян, підприємств, установ та
організацій, фізичних осіб - підприємців, органів місцевого самоврядування. У 2012 році
розпочав роботу сайт державної установи «Урядовий контактний центр» (www.ukc.gov.ua),
за допомогою якого можна надіслати звернення на урядову телефонну «гарячу лінію».
Вживаються заходи для створення автоматизованої системи «Єдине вікно
подання електронної звітності». Впровадження системи дозволить вирішити проблему
прийому від суб'єктів господарювання звітності в електронному вигляді для всіх органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. За результатами 2012 року створено
першу чергу системи. На першому етапі планується підключити до системи підрозділи
Міндоходів та Пенсійного фонду
Завершується створення на базі Національного центру підтримки електронного
урядування за підтримки Програми Розвитку ООН порталу управління знаннями «Ми
розвиваємо електронне урядування» із системою інтерактивної взаємодії з громадянами,
дистанційним навчанням, електронною бібліотекою, біржою ідей та проектів тощо. На
виконання умов Меморандуму між Держінформнауки, Національним центром підтримки
електронного
урядування,
Міжнародним
фондом
1600 бібліотек у всіх
«Відродження» та Асоціацією «Міста електронного
регіонах України
врядування» проведено перший Національний конкурс
прєднались до
впровадження проектів у сфері електронного урядування,
ініціативи «Публічні
одним із завдань якого є створення депозитарію кращих
бібліотеки - мости до
практик. На конкурс подані 45 практик (кейсів) за трьома
електронного
урядування»

номінаціями: електронна демократія, електронні інструменти та електронні сервіси
У рамках ініціативи «Публічні бібліотеки - мости до електронного урядування»
Мінкультури розроблений план впровадження тренінгової програми з електронних послуг
у публічних бібліотеках. Проведений конкурс та підтримані проекти інститутів
громадянського суспільства щодо ефективного розповсюдження інформації про наявні
електронні послуги національного та регіонального рівнів, використання ресурсів сучасних
публічних бібліотек, навчання різних верств населення.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Станом на сьогодні в Міністерстві для впровадження системи електронної
взаємодії органів виконавчої влади.:
- проведено аналіз та інвентаризацію комп'ютерної техніки та існуючого
програмного забезпечення для подальшого приведення у відповідність до вимог
ліцензування електронного документообігу та впровадження Системи у структурних
підрозділах;
- двічі внесено зміни до Річного плану закупівель Міненерговугілля, згідно з
якими заплановано відповідну суму коштів за кодом 62.01.1 для фінансування заходів із
впровадження СЕД;
- завершено проведення тендеру на закупівлю послуг за кодом 62.01.1 - послуги
щодо проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій (створення
інформаційно-аналітичної системи (ІАС) Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України: інтеграція із Системою електронної взаємодії органів виконавчої
влади (СЕВ ОВВ), впровадження системи збору та аналізу показників) відповідно до
положень Закону України «Про здійснення державних закупівель»;
- здійснено акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в
одного учасника;
- розпочато процедуру закупівлі зазначених послуг;
- відповідно до процедури закупівлі послуг в одного учасника здійснюється
укладення договору з компанією «Софтлайн» (вартість акцептованої пропозиції 5
980 000, 00 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.).
- Міненерговугілля надіслано лист Міністру фінансів України з проханням
посприяти у виділенні додаткових коштів на 2013 рік з державного бюджету за бюджетною
програмою КПКВК 1101010 «Загальне керівництво та управління у сфері паливноенергетичного комплексу та вугільної промисловості».
Проте досі питання фінансування не вирішено, що гальмує підписання договору
про закупівлю зазначених послуг та унеможливлює виконання Міністерством завдань
Плану інтеграції систем електронного документообігу міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади.

Міністерство екології та природних ресурсів України
У цьому напрямі Мінприроди України забезпечувався належний розгляд звернень
громадян, що надходили на електронну поштову скриньку міністерства та на урядову
телефонну “гарячу лінію”, відповідно до Порядку взаємодії органів виконавчої влади та
державної установи “Урядовий контактний центр”, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади
та державної установи “Урядовий контактний центр”».

Також Мінприроди України визначило відповідальну особу для роботи з єдиним
інформаційним веб-ресурсом звернень громадян до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування (http://z.gov.ua).

Міністерство інфраструктури України
Стосовно забезпечення виконання плану заходів щодо реалізації Концепції
розвитку електронного урядування в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 26.09.2011 № 1014-р, та розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28.12.2011 № 1363-р «Питання впровадження системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади» повідомляємо.
На сьогодні проведено облаштування робочих місць працівників структурного
підрозділу Міністерства, відповідального за контроль виконавчої дисципліни та
діловодство, згідно з вимогами технічного та програмного забезпечення, здійснено дослідну
експлуатацію системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. Фахівцями
вказаного підрозділу отримані електронні цифрові підписи. Здійснюється отримання та
відправлення кореспонденції.
Разом з тим, оскільки впровадження системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади є довготривалою процедурою і потребує придбання та налаштування
програмного забезпечення автоматизованої системи «Megapolis. Документообіг» вважаємо,
що згідно з пунктом 24.3 плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд» має бути виділено додаткове цільове фінансування через головного
розпорядника для відповідального виконавця бюджетних програм (центральних органів
виконавчої влади).

Міністерство культури України
Наказом Мінкультури України від 01.03.2013 р. № 135 затверджено План
організації та впровадження ініціативи «Публічні бібліотеки - мости до електронного
урядування» у 2013 році.
Даний план передбачає: підготовку методичних та навчальних матеріалів з еурядування для бібліотечних фахівців; організацію навчань основам е-урядування та
використання е-послуг для бібліотечних фахівців, представників неурядових організацій,
відвідувачів бібліотек; організацію та проведення конкурсу на найуспішніші бібліотечні
послуги у галузі е-урядування.
Виконання проектної діяльності. 22 області закінчили виконання програмної
частини проекту, надали звіти та висновки з проведеної діяльності. Решта областей
продовжують виконання проектів до грудня 2013 р.
Тренінги. У рамках Ініціативи було проведено 295 тренінгів з основ е-урядування
та використання е-послуг. Навчання пройшли 3729 осіб, з них — 1841 бібліотекар міст і сіл,
бібліотеки яких підключені до Інтернету. Решта учасників - представники органів місцевого
самоврядування, громадських організацій, навчальних закладів, пенсіонери, студенти.
Інформаційні кампанії. Усі виконавці проектів розробили, виготовили та
розповсюдили інформаційні матеріали, які заохочують громадськість користуватися епослугами і запрошують пройти навчання у місцевих сучасних бібліотеках. В усіх областях
проведено круглі столи та/або прес-конференції на тему е-урядування, у ході яких
громадськість, ЗМІ та представники органів влади, відповідальних за даний напрям,

обговорили стан розвитку е-послуг на місцях, шляхи удосконалення наявних та
запровадження нових е-послуг.
На продовження ініціативи, з метою збору найкращих практик та історій успіхів,
а також відзначення найефективніших проектів, 30 вересня 2013 р. програма «Бібліоміст»
оголосила конкурс «Е-урядування: реальний результат». Результати конкурсу оголошені до
1 листопада 2013 р.
Конкурсна комісія опрацювала 28 історій успіху, що були подані на конкурс «еурядування: реальний результат» і вибрала ті, які ілюструють ефективне виконання завдань
проекту та досягнення відчутних змін у сприйнятті та рівні використання інструментів еурядування серед населення України.
Переможцями конкурсу стали:
1. Рівненське обласне відділення Української бібліотечної асоціації
(РОВ УБА) та Рівненська державна обласна бібліотека (ДОБ). За час впровадження
ініціативи РОВ УБА га Рівненська ДОБ знайшли надійного партнера - Державну податкову
інспекцію у м. Рівне. Фахівці податкової адміністрації встановили необхідне програмне
забезпечення для створення і подачі електронних звітів на комп'ютерах бібліотек-учасниць
проекту, а також провели майстер-класи, продемонструвавши усі можливості і
зручності ресурсу. У рамках проекту було проведено низку тренінгів з е-звітності для
бухгалтерів та підприємців міста Рівного та районів області. ЗМІ опублікували 111
матеріалів про е-послуги та нові можливості для громадян.
2. Полтавська ОУНБ ім. І.П.Котляревського та ГО Аналітичний центр «Бюро
економічних та соціальних досліджень», м. Полтава. У результаті обговорень стану еурядування в області та тренінгів, у роботу Головного управління юстиції у Полтавській
області та 5-ти районах області було запроваджено нові е-послуги, зокрема «Електронний
запис до відділів реєстраційної служби» для зручності та уникнення черг у
відділах реєстраційних служб. Відтепер громадяни мають можливість записатися на
прийом до відділів реєстраційних служб Полтавської області на будь-який зручний час
згідно з графіком роботи. Також, на продовження тренінгів з е- урядування у бібліотеках
області та популяризацію використання е-послуг й інструментів е-урядування
облдержадміністрацією було виділено додатково 20 000 грн.
3. Волинська ОУНБ ім. "Олени Пчілки та ВОГО «Фундація розвитку
громад» м. Луцьк. Виконавцям проекту вдалося змінили уявлення сільських голів області
про е-урядування, і заохотити представників органів місцевого самоврядування до
використання е-послуг. Відтепер сільські голови приходять до модернізованих бібліотек,
аби вирішувати поточні справи: вести офіційну переписку, спілкуватися з районним
керівництвом, здавати звіти он-лайн, використовуючи електронний підпис.
На сьогодні проходить другий етап конкурсу «Регіональні проекти розвитку
е-урядування».

Міністерство оборони України
Забезпечення розбудови дієвої інфраструктури електронного урядування та
поліпшення за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій взаємодії органів
виконавчої влади з громадянами:
розміщення на тематичній сторінці «Реформи у сфері оборони»
офіційного Web-порталу Міністерства оборони України електронної версії щорічного
видання «Біла книга-2012. Збройні Сили України».

Висвітлення на тематичній сторінці «Реформи у сфері оборони»
офіційного Web-порталу Міністерства оборони України та розміщення електронної верії
Указу Президента України «про рішення ради національної безпеки і оборони України
від 29.12.2012 року «Про Стратегійчний оборонний бюлетень України»;
Висвітлення на тематичній сторінці «Структура (Міністерства оборони
України)» офіційного Web-порталу Міністерства оборони України інформації про
структурні підрозділи МО України.

Державна служба
з питань інвалідів та ветеранів України
У Державній службі функціонує сервіс інтеграції між системою електронної
взаємодії органів виконавчої влади (далі – СЕВ ОВВ) і системою електронного
документообігу Megapolis – Документообіг. Технічне забезпечення Служби дозволяє
працювати у СЕВ ОВВ в повному обсязі. Працівники Служби пройшли відповідне
навчання та інструктажі. Визначено осіб, відповідальних за організацію роботи із
зазначеною системою (наказ Державної служби інвалідів та ветеранів від 18 травня 2012 р.
№ 57).
У січні 2013 року Служба зареєструвалася в Державній системі електронних
звернень (лист Служби до Держінформнауки від 14.01.2013 № 129/01/13-13). Визначено
осіб, відповідальних за організацію роботи в зазначеній системі (наказ Служби від 25 січня
2013 р. № 12).

Державна авіаційна служба України
У Державній авіаційній службі України створена система електронного
документообігу, встановленні автоматизовані робочі місця доступу до системи електронної
взаємодії органів виконавчої влади з електронно-цифровим підписом. На виконання
доручення Прем'єр-Міністра України М.Азарова від 26.08.2013 № 33674/1/1-13 та згідно
Плану інтеграції систем електронного документообігу міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади
Державного агентства з питань науки, інновації та інформатизації України проведено
перевірку функціонування сервісу інтеграції між системою електронного документообігу
Державіаслужби та системою електронної взаємодії органів виконавчої влади, під час
перевірки встановлено, що сервіс інтеграції між системою електронної взаємодії органів
виконавчої влади і системою електронного документообігу Державіслужби в повному
обсязі виконує всі функції, від Державного центра інформаційних ресурсів України
отримано інсталяційний пакет програмного забезпечення, призначеного для захисту
інформації, та ключі даних, проводиться робота з підключення системи електронного
документообігу Державіаслужби до промислового серверу системи електронної взаємодії
органів виконавчої влади через VPN.

Державної інспекції навчальних закладів України
ДІНЗ України з травня 2012 року розпочато роботу в системі електронної
взаємодії органів виконавчої влади (далі - Система). Працівникам підрозділу, який
відповідає за організацію діловодства в ДІНЗ України, забезпечено доступ до Системи
шляхом отримання ключів електронних цифрових підписів.

Станом на 18 грудня 2013 року здійснюється відповідна робота із забезпечення
готовності ДІНЗ України до інтеграції власної системи документообігу до Системи.

Державне агентство земельних ресурсів України
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 118 “Про
інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та
органу державної реєстрації прав” забезпечено електронну взаємодію між Державним
земельним кадастром і Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.
Крім того, у Держземагентстві України здійснюються заходи щодо впровадження
єдиного електронного документообігу в центральному апараті Держземагентства України
та територіальних органах Держземагентства.
Для здійснення поступового переходу на електронний документообіг
упорядковано документи постійного терміну зберігання до 2009 року.
Працівники Держземагентства України взяли участь у навчанні з питань
впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, які проводились
Держінформнауки.

Державна реєстраційна служба України
В Укрдержреєстрі забезпечено доступ підрозділу діловодства до системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади; взято участь у проведенні її дослідної
експлуатації відповідно до наказу Укрдержреєстру від 11.04.2012 № 597 «Про організацію
застосування електронного цифрового підпису під час дослідної експлуатації системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади» (СЕВ).
Здійснюється впровадження СЕВ та інтеграція системи електронного
документообігу Державної реєстраційної служби України «Megapolis.DoсNet» виробництва
ТОВ «Софтлайн-IT» до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Державне агентство лісового господарства України
Держлісагентство України під час формування бюджетних пропозицій
передбачало кошти на виконання завдань, пов’язаних із створенням та впровадженням
електронних інформаційних систем і ресурсів, зокрема для інтеграції власної системи
електронного документообігу до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.
За умови виділення цільового фінансування із Державного бюджету, у 2014 році
планується здійснити інтеграцію системи електронного документообігу Держлісагентства
України до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та розпочати
запровадження механізму надання адміністративних послуг в електронній формі.

Державна виконавча служба України
У Державній виконавчій службі України впроваджена та функціонує система
електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
Держспоживінспекція України, в межах наданих повноважень, впроваджує
систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, зокрема:

У центральному апараті Держспоживінспекції України визначено відповідальних
за впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.
Відповідальними особами за впровадження системи електронної взаємодії
органів виконавчої влади у центральному апараті Держспоживінспекції України отримано
ключі електронного цифрового підпису, пройдено навчання, прийнято учать у нараді щодо
системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Державна міграційна служба України
На серверній платформі ДП «Українські спеціальні системи» створено офіційний
веб-сайт ДМС України з розділами «Звернення громадян» та «Доступ до публічної
інформації», у яких розміщено необхідну інформацію, необхідну для повного забезпечення
прав суб’єктів інформаційних правовідносин на звернення та отримання інформації.

Державна пробірна служба України
З метою забезпечення відкритого урядування шляхом впровадження новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій, у службі забезпечено реалізацію наступних
заходів:
впроваджено систему електронного документообігу;
організовано взаємодію з Державною установою "Урядовий контактний центр" та
забезпечено оперативний розгляд звернень, що надходять на урядову телефонну "гарячу
лінію";
підключено до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та
заплановано провести її інтеграцію до системи електронного документообігу Пробірної
служби;
зареєстровано в Державній системі електронних звернень громадян, яка є
складовою Єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування;
розміщено на офіційному веб-сайті шаблони документів, що пов’язані з
реєстраційними функціями Пробірної служби та електронну форму звернень громадян.
З метою забезпечення відкритості та спрощення отримання адміністративних
послуг, що надаються Пробірною службою, на офіційному веб-сайті розміщено
інформаційні та технологічні карти зазначених послуг.

Державна служба інтелектуальної власності України
На виконання п.2 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011
р. № 1363-р «Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої
влади» з метою організації доступу до системи електронної взаємодії органів виконавчої
влади Державною службою було отримано електронний цифровий підпис, який
використовується для надсилання та отримання документів в електронному вигляді між
центральними органами виконавчої влади.
Державна служба з 2012 року співпрацює з ДП «Урядовий контактний центр»
через сайт (www.ukc.gov.ua), за допомогою якого надсилаються звернення на урядову
телефонну «гарячу лінію».

Державна інспекція України з питань праці

В Держпраці України функціонує система електронної взаємодії з іншими
органами виконавчої влади.

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті
На сьогодні здійснено облаштування робочих місць працівників структурного
підрозділу Укрморрічінспекції, відповідального за контроль виконавчої дисципліни та
діловодство, згідно з вимогами технічного та програмного забезпечення, проведено
дослідну експлуатацію системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. Фахівцями
вказаного підрозділу отримано електронні цифрові підписи, отримується та відправляється
кореспонденція.
Разом з тим, оскільки впровадження системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади є довготривалою процедурою і потребує придбання та налаштування
програмного забезпечення автоматизованої системи «Ме§аро1І5. Документообіг»
вважаємо, що згідно з пунктом 24.3 плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд» має бути виділено додаткове цільове фінансування через головного
розпорядника для відповідального виконавця бюджетних програм (центральних органів
виконавчої влади).
Укрморрічінспекцією заплановано розробку веб-порталу з можливістю надання
відповідних посилань на постійне розміщення інформації в мережі Інтернет для
зацікавлених сторін.

Державна служба фінансового моніторингу України
Відповідно до пункту 2 розпорядження КМУ від 28.12.2011 № 1363-р
«Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади», пункту
2 постанови КМУ від 18.07.2012 № 670 «Деякі питання електронної взаємодії органів
виконавчої влади» у Держфінмоніторингу України впроваджено систему електронної
взаємодії органів виконавчої влади. Чотири співробітника Держфінмоніторингу України
отримали електронні цифрові підписи для забезпечення здійснення електронної взаємодії.

Державна служба геології та надр України
Відповідно до завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28.12.2011 № 1363 «Питання впровадження системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади» та пункту 252 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128,
Державною службою геології та надр України здійснено низку заходів із забезпечення
переходу на безпаперовий документообіг з використанням цифрового підпису.
На теперішній час система електронного документообігу Держгеонадр України
потребує інтеграції до існуючої відомчої системи електронного документообігу органів
виконавчої влади. У зв'язку з цим на адресу Державного агентства з питань науки, інновацій
та інформатизації України направлено лист стосовно включення Держгеонадр України до
графіку інтеграції існуючих відомчих систем електронного документообігу до системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Державне агентство України з туризму та курортів

Працівники відповідного структурного підрозділу Держтуризмкурорту пройшли
навмання в рамках проведення дослідного впровадження системи електронної взаємодії
органів виконавчої влади, організатором якого було визначено Державне агентство з
питань науки, інновацій та інформатизації України в березні-квітні поточного року.
В квітні 2012 року в Держтуризмкурорті впроваджено систему електронної
взаємодії органів виконавчої влади.
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