
Інформація про реалізацію Ініціативи “Партнерство 

“Відкритий Уряд” для розміщення на веб-сайті 

 

1. Сприяння розвитку громадського суспільства 

З метою проведення інформаційно-просвітницької роботи, а також 

роботи з підвищення рівня правової культури населення місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Дніпропетровської 

області протягом 2015 року вжито низку відповідних заходів: 

проведено:  

зустрічі з громадськістю, круглі столи, семінари-наради, конференції, 

громадські обговорення, прямі телефонні лінії, електронні консультації, 

присвячені питанням формування регіональної політики та реформування 

місцевого самоврядування в Україні, розвитку сфери надання 

адміністративних послуг, посилення впливу громадян на процес прийняття 

рішень органами влади, підвищення ефективності консультацій з 

громадськістю тощо; 

єдині Дні інформування населення області за темами:  

забезпечено участь: 

представників громадських організацій у відеоконференціях, 

присвячених інформуванню населення про суть та пріоритети розпочатих у 
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державі реформ, актуальні питання соціально-економічного та суспільно-

політичного розвитку країни. 

На фінальному етапі формування складу громадської ради при 

Дніпропетровській обласній державній адміністрації.  Установчі збори 

заплановані на 16 серпня 2015 року. Планується, що громадська рада стане 

основою для налагодження системного діалогу органів виконавчої влади з 

громадськістю, підвищення якості підготовки рішень з важливих питань 

державного і суспільного життя, створення умов для участі громадян у 

розробленні регіональних проектів та програм розвитку.   

З кінця 2014 року за підтримки та участі представників 

облдержадміністрації відбулося близько 26 засідань громадської організації 

“IT pух Дніпро”, членами якої є представники найуспішніших кампаній та 

експерти у сфері інформаційних технологій м.Дніпропетровська. За 

результатом цих зустрічей було запропоновано більше 10 проектів, які 

увійшли до Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 

року на 2015 – 2017.  

Одним з них є Відкритий бюджет (budget.dp.ua) – суспільний інструмент, 

за допомогою якого мешканці міста зможуть брати участь у етапах планування 

бюджету (а також змін у вже затверджений бюджет) через публічне 

обговорення за допомогою коментарів до опублікованих матеріалів бюджету 

та голосування з приводу пропонованого проекту бюджету. 
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Забезпечення доступу до публічної інформації 

За 1 півріччя 2015 року до 

Дніпропетровської облдерж-

адміністрації було надіслано 

221 запит на інформацію. 

Найбільше запитів надійшло 

від юридичних осіб – 113 

(51,1% від загальної 

кількості), фізичних  осіб – 

101 (45,7% від загальної 

кількості), об’єднання 

громадян без статусу 

юридичної особи ‒ 7 (3,2% від 

загальної кількості).  

Усі запити на інформацію 

були своєчасно розглянуті, 

запитувачам інформації 

надано ґрунтовні відповіді по 

суті. Із них відмовлено – 87 

(39,3%), задоволено – 60 

(27,2%), задоволено частково 

– 57 (25,8%), надіслано 

належним розпорядникам 

інформації – 17 (7,7%). 

Створено систему обліку публічної інформації в органах виконавчої 

влади. Визначені спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що 

містять публічну інформацію, їх копіями. Ці місця обладнані відповідною 

оргтехнікою. Створено умови для подання письмових запитів громадянами із 

обмеженими фізичними можливостями. 

 

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації своєчасно забезпечується 

оприлюднення інформації про діяльність облдержадміністрації, нормативно-

правові акти, а також їх проекти, що підлягають обговоренню та інша 

інформація, передбачена ст. 15 Закону України “Про доступ до публічної 

інформації”. 

Всю необхідну інформацію щодо доступу до публічної інформації можна 

знайти на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці “Публічна 

інформація”. 

 

2. Запобігання та протидія корупції 

Організація запобігання та протидії корупції у Дніпропетровській 

області здійснюється в рамках регіональної програми на 2013-2015 роки. 

45,70%

51,10%

3,20%
Кількість  публічних запитів, %

Фіз особи Юр особи Об'єднання громадян

60

87

57

17

Відповіді на публічні запити, 
кількість

задоволено

відмовлено

задоволено частково

надіслано розпорядникам 
інформації 



4 
 

Метою антикорупційної програми є зменшення рівня корупції шляхом 

усунення передумов її виникнення через: 

Підвищення рівня правової культури та правової свідомості на державній 

службі та службі в органах місцевого самоврядування 

    У I півріччі цього року було проведено:  

 

 

Створення умов для залучення громадськості до протидії корупції 

Постійно ведеться моніторинг друкованих та електронних засобів 

масової інформації (Інтернет-видання, веб-сторінки інформагентств в мережі 

Інтернет, веб-сторінки політичних партій та громадських організацій) щодо 

вивчення суспільно-політичної ситуації в Україні та області. 
У І півріччі 2015 року 

друкованими засобами масової 
інформації області 
оприлюднено близько 165 
матеріалів на антикорупційну 
тематику, протягом І кварталу 
2015 року – 100 матеріалів на 
антикорупційну тематику, 

протягом ІІ кварталу 2015 року – 65 матеріалів на антикорупційну тематику.  
На Дніпропетровському обласному державному телебаченні та на 

обласному радіо проведено цикл інформаційних повідомлень на тему  
,,Громада – за Дніпропетровщину без корупції”. 

Тема боротьби з корупцією висвітлюється у рубриках: “ДФС інформує”, 
“Корупції – ні!”, “Боротьба з корупцією”, “У районному контрольно-
ревізійному відділі”, “Соціальний проект” та інші. 

26 семінарів з працівниками структурних підрозділів 
облдержадміністрації щодо роз’яснення вимог Закону України 

“Про засади запобігання і протидії корупції”

перепідготовку та підвищення кваліфікації 217 
державних службовців на тему “Теорія та 

практика, державної служби” на базі 
Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові 
України

роботу із запобігання 
та протидії втягування 

представників 
владних структур у 

корупційну діяльність

126 особистих бесід  з 
державними 

службовцями на 
антикорупційні теми 

регіонльний семінар-тренінг  за участю 
працівників Міністерства юстиції 
України з питань застосування нового 
антикорупційного законодавства

136 роз’яснень з 
питань правильного 

заповнення декларації 
про майно, доходи, 

витрати та фінансове 
зобов’язання

196 анкетувань на 
знання Закону 

України “Про засади 
запобігання і протидії 

корупції”

1 півріччя -165 
матеріалів

1 квартал - 100 
матеріалів

2 квартал - 65 
матеріалів
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За участю представників правоохоронних органів, суду, юстиції, 

Служби безпеки України, облдержадміністрації та обласної ради щотижня 
проводяться прямі телефонні лінії “Суспільство проти корупції”.   

Для повідомлення про корупційні діяння та своєчасного вжиття заходів 
у райдержадміністраціях та міських радах функціонують телефони довіри, 
усього – 53. 

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщено Методичні 
рекомендації з питань запобігання та протидії корупції, Національна 
антикорупційна стратегія на 2011 – 2015 роки, Програма запобігання та 
протидії корупції у Дніпропетровській області на 2013–2015 роки (зі змінами). 

         На засіданні Дніпропетровської обласної молодіжної ради при голові 

облдержадміністрації було прийнято рішення внести до плану роботи ради ряд 

заходів, які сприятимуть роз’ясненню актуальних проблем молоді 

Дніпропетровської області щодо запобігання та протидії корупції у вищих 

навчальних закладах області. 

          Для забезпечення громадськості доступу до інформації щодо боротьби з 

корупцією в державній владі та ознайомлення з законами України, що 

регламентують боротьбу з корупцією, функціонує на технічному майданчику 

комунального підприємства ,,Головний інформаційно-комунікаційний і 

науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради Інтернет-ресурс 

,,Запобігання проявів корупції”.                 

Науково-аналітичне забезпечення протидії корупції у області 

У I півріччі 2015 року Дніпропетровським державним університетом 

внутрішніх справ було проведено наступні науково-аналітичні заходи: 

- здійснення аналізу та узагальнення позитивного досвіду у сфері 

запобігання і протидії корупції у мегаполісах іноземних держав із подальшим 

застосуванням найбільш ефективних форм і засобів у області;  

- забезпечення розроблення методики та інструментарію комплексного 

моніторингу ситуації з корупцією в області з урахуванням думки громадян, 

результатів розгляду скарг та повідомлень громадян, стану додержання 

антикорупційного законодавства, діяльності правоохоронних органів та 

судової практики. 

          Для цього було підготовлено методичні рекомендації „Виявлення, 

документування, розслідування та запобігання злочинам пов’язаним із 

прийняттям пропозиції, обіцянки або одержанням неправомірної вигоди 

службовою особою”. Спеціалістами Головного територіального управління 

юстиції у Дніпропетровській області розроблено 4 методичні посібники за 

наступними темами: „Встановлена законом відповідальність за порушення 

антикорупційного законодавства, „Порядок проведення спеціальної перевірки 
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стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в органах державної влади 

та органах місцевого самоврядування”, „Антикорупційне декларування”, 

„Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування. Практичні поради”. 

3. Підвищення надання якості надання адміністративних та 

соціальних послуг  

 

25 червня 2015 року відбулася презентація нової багатофункціональної 

версії веб-порталу Регіонального віртуального офісу електронних послуг 

Дніпропетровської області Нова версія має докорінно змінений інтерфейс, 

особистий кабінет та сервіси. Зокрема відпрацьовано технологію верифікації 

за допомогою BankID та можливість отримання електронних послуг. Також 

значно розширені можливості для адміністраторів, зокрема доступ  до архіву, 

що значно скоротить час обробки тих заяв, де потрібна інформація з 

попередніх справ.  

 

 

Довідково:  Регіональний віртуальний офіс надання електронних адміністративних 

послуг Дніпропетровської області пропонує мешканцям області єдиний доступ до 
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адміністративних послуг й дозвільних документів, що надаються на території 

Дніпропетровської області.  

Проект працює у трьох системах: система веб-порталів - внутрішній (для 

працівників органів влади) та зовнішній (для заявників-підприємців - e-services.dp.gov.ua); 

центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) та «Поштовий проект» з 

послугами,  які пропонуються у відділеннях «Укрпошти». Наразі в системі працюють: 35 

ЦНАПів, 83 адміністратори і державних адміністратори області, 229 суб’єктів надання 

адміністративних послуг та їх представників. 

 

  З 25 червня 2015 року на веб-сайті Віртуального офісу (e-

services.dp.gov.ua) можна замовити першу електронну послугу – реєстрацію 

“Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів 

господарювання вимогам законодавства”.  

Нова послуга була впроваджена спільно з Головним управлінням 

Держсанепідслужби у Дніпропетровській області. Для отримання послуги на 

сайті необхідно зареєструватись в “Особистому кабінеті”, пройти 

ідентифікацію і заповнити відповідну електронну форму декларації. Після 

отримання SMS-повідомлення, оригінал зареєстрованої декларації можна 

забрати у центрі надання адміністративних послуг.  

Адміністративні послуги в електронному вигляді запроваджуються в 

рамках спільного швейцарсько-українського проекту “Електронне врядування 

задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP), який нещодавно 

підписали  облдержадміністрація, обласна рада та Фонд Східна Європа та в 

рамках Ініціативи  Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”. 

На разі Дніпропетровська облдержадміністрація разом з територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади, які надають адміністративні 

послуги працюють над тим, щоб перевести в електронну форму найбільш 

популярні серед населення адміністративні послуги. Вже у липні в он-лайн 

режимі планується надавати земельні послуги. 

  

4. Впровадження технологій електронного урядування та 

розвитку електронної демократії 

 

14 липня 2015 року оновлено роботу системи електронних звернень 

громадян через сайт контакт-центру “Гаряча лінія голови 

облдержаміністрації”. На оновленому сайті (http://e-contact.dp.gov.ua) 

доступні наступні сервіси та можливості:  

 подання звернення через  “особистий кабінет”; 

 перегляд процесу виконання звернення; 

http://e-contact.dp.gov.ua/
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 підтвердження або спростування громадянином факту 

розв'язання проблеми; 

 перегляд історії відправлених звернень за допомогою особистого 

кабінету; 

 

Відповідно до нових вимог системи, звернення не буде відправлено в 

архів, поки не буде підтверджено користувачем, що воно задоволене. Крім 

того, на сайті є інтерактивна карта, де можна побачити - скільки звернень і 

звідки вони надійшли в контакт-центр.  

 

 

 

5. Організаційні питання  

Дніпропетровська область стала однією з 4-х областей України, 

відібраною для впровадження спільного швейцарсько-українського проекту  

“Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади”.  

08 червня 2015 року відбулося урочисте підписання Меморандуму між 

облдержадміністрацією, обласною радою та  Фондом “Східна Європа” щодо 

впровадження проекту. 
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Протягом 4 років Дніпропетровщина разом із Фондом працюватиме над 

розвитком електронного урядування та електронної демократії у 

Дніпропетровський області. Одним з головних приоритетів проекту є 

запровадження адміністративних послуг в електронному вигляді, а також 

розвиток електронного урядування та електронної демократії. 

 

Довідково: Проект “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі 

громади” (EGAP) фінансується Швейцарською Конфедерацією та буде реалізована в 

2015-2019 роках. Загальний бюджет програми EGAP складає 4,3 млн. швейцарських 

франків. В рамках Програми проводитиметься навчання представників органів влади усіх 

рівнів та представників громадськості з використання інструментів електронного 

урядування. 

Виконавцями програми є Фонд InnovaBridge та Фонд Східна Європа у 

співробітництві з компанією SoftXpansion, Національною академією державного 

управління при Президентові України та Асоціацією міст електронного урядування. 

Головні напрями проекту “Електронне урядування задля підзвітності 

влади та участі громади” перетинаються з деякими розділами  Ініціативи 

“Партнерство “Відкритий Уряд”, зокрема  щодо покращення надання 

адміністративних  послуг та розвитку електронної демократії та електронного 

урядування. Взаємодія в рамках проекту та Ініціативи має стати значним 

поштовхом для якісного впровадження обох.    

 

У Дніпропетровській області було створено робочу групу з організації 

впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”.  Планується, що 

робоча група протягом 2-х тижнів  опрацює зміни до плану заходів з реалізації 

Ініціативи у Дніпропетровській області, враховуючи заходи у рамках проекту 

“Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади”, 

актуальні зміни у відповідних законодавчих актах тощо.  

 

 

 

Начальник управління 

інформаційних технологій 

та електронного урядування 

облдержадміністрації                                                         Т.М.ШАПОВАЛОВА 


