Додаток
Обговорення громадськістю звіту про
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

реалізацію

в

Україні

25 грудня 2013 року Сумською обласною державною адміністрацією
проведено засідання «круглого столу» на тему: «Взаємодія органів влади з
громадськістю у питаннях реалізації державної та регіональної політики», на
якому було представлено звіт про реалізацію в Україні Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» (далі - Ініціатива) за липень 2012 - жовтень
2013 року та особливості її впровадження в Сумській області.
У засіданні взяли участь голова Сумської обласної державної
адміністрації Яговдик І.О., керівники структурних підрозділів Сумської
обласної державної адміністрації, члени громадської ради при Сумській
обласній державній адміністрації.
Про реалізацію в Україні та Сумській області Ініціативи відповідно до
компетенції присутніх поінформували керівники структурних підрозділів
Сумської обласної державної адміністрації:
директор Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Богданова І.В.,
начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації Свенко О.Ю.,
головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату
Криворотенко М.М., директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Сітак О.М.
Члени громадської ради у своїх виступах поділились позитивним
досвідом залучення громадськості до формування та реалізації державної
політики, врахування її думки при прийнятті управлінських рішень,,
обговорили питання, яким необхідно приділити увагу в наступному році.
«Питання відкритості влади на постійному контролі Президента
України, - зазначив голова Сумської обласної державної адміністрації Яговдик
І.О. - Залучення громади регіону до обговорення суспільно важливих проблем
і процесів - свідчення розвитку інститутів громадянського суспільства,
запорука стабільності в державі».
За результатами обговорення звіту про реалізацію в Україні та області
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» учасники засідання «круглого
столу» схвалили діяльність структурних підрозділів Сумської обласної
державної адміністрації, відзначили необхідність прийняття Закону України
«Про мирні зібрання», рекомендували залучати представників громадської
ради до обговорення актуальних питань розвитку держави та області, розгляду
проектів нормативно-правових актів та здійснювати систематичне наповнення
рубрики «Відкритий Уряд» офіційного веб-порталу місцевих органів
виконавчої влади Сумської області.

ВІКТОР
ЧЕРНЯВСЬКИЙ:
«АДМІНЦЕНТРИ
НАБЛИЖАЮТЬ
ПОСЛУГИ ДО ЛЮДЕЙ»
На цьому перший заступник голови Сумської облдержадміністрації
наголосив під час відеоселекторної наради з керівниками міст і районів
«Президент України Віктор Янукович наголошує на створенні зручних і
доступних умов отримання адміністративних послуг, спрощенні процедури
оформлення документів для громадян. З 1 січня 2014 року набрав чинності
Закон
України
«Про
адміністративні
послуги»,
який
передбачає
функціонування на місцях відповідних центрів з метою створення належних
умов для обслуговування людей», - підкреслив посадовець.
За словами Віктора Чернявського, у центрах надання адміністративних
послуг вирішуються всі питання громадян, включаючи отримання дозвільних
документів, довідок тощо.
На
його
переконання,
укомплектованість
центрів
фахівцями,
налагодження тісної взаємодії з дозвільними установами, відповідність
приміщень технічним вимогам сприяє поліпшенню якості надання
адміністративних послуг громадянам.
Центри надання адміністративних послуг створені та функціонують в
кожному районі та місті обласного підпорядкування Сумщини. Протягом 2013
року центрами надано 81 723 послуги.

