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ПЛАН 

дій з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»у 2014-2015 роках 

на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1176-р 

(вх. ХОДА від 03.12.2014 №01-08/64) 

 

№№ 

п/п 

Найменування заходу Строк 

виконання  

Відповідальний за 

виконання  

Партнери 

 

Очікувані 

результати 

1.  З метою підвищення рівня відкритості та 

прозорості діяльності Харківської обласної 

державної адміністрації у рамках реалізації 

Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» 

розробити та надати необхідні заходи до 

управління внутрішньої політики та зв’язків 

з громадськістю облдержадміністрації (п.3 

розпорядження КМУ від 26.11.2014 № 1176-

р) 

до 24.12.2014 Керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації 

Підпорядковані 

організації, ІГС 

Надання пропозицій 

2.  Під час розробки проектів регіональних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

програм,  що спрямовані на економічний та 

соціальний розвиток області, а також  

формування обласного бюджету на 

відповідний період, здійснювати дорадчі, 

консультативні та узгоджувальні функції з 

метою вироблення спільних пропозицій та 

рекомендацій сторін Соціального діалогу. 

Залучати до цієї роботи громадські 

організації шляхом отримання від них 

відповідних пропозицій 

 

 

 

2014-2015 

роки 

Департамент 

соціального захисту 

населення, 

Департамент 

економіки і 

міжнародних 

відносин,  

Департамент фінансів 

обласної державної 

адміністрації, галузеві 

департаменти обласної 

державної 

адміністрації 

Спільні 

представницькі 

органи 

роботодавців та 

профспілок 

Харківської 

області, 

громадські 

організації 

Забезпечення участі 

соціальних партнерів, 

громадських 

організацій у процесах 

планування та 

бюджетоутворення  



3.  Інформувати об’єднання профспілок області,  

обласні об’єднання роботодавців, громадські 

організації про соціально-економічну 

ситуацію в області 

 

 

 

 

2014-2015 

роки 

Департамент 

соціального захисту 

населення, 

Департамент 

економіки і 

міжнародних відносин 

обласної державної 

адміністрації 

Спільні 

представницькі 

органи 

роботодавців та 

профспілок 

Харківської 

області, 

громадські 

організації 

Підвищення рівня 

поінформованості 

соціальних партнерів, 

громадськості та 

населення  

4.  Забезпечити формування та розміщення на 

офіційному сайті Харківської обласної 

державної адміністрації Плану діяльності з 

підготовки регуляторних актів Харківської 

обласної державної адміністрації на 

наступний рік 

 

 

 

 

 

 

грудень 2014 - 

грудень 2015  

Департамент 

економіки і 

міжнародних 

відносин, галузеві 

департаменти 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації 

Спільні 

представницькі 

органи 

роботодавців та 

профспілок 

Харківської 

області, 

громадські 

організації 

Сприяння залученню 

соціальних партнерів, 

громадськості та 

населення  до 

обговорення 

нормативно-правових 

актів та надання 

пропозицій. 

Забезпечення 

ефективності та 

прозорості прийняття 

рішень 

5.  Під час розробки проектів регіональних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

програм,  що спрямовані на економічний та 

соціальний розвиток області, а також  

формування обласного бюджету на 

відповідний період, здійснювати дорадчі, 

консультативні та узгоджувальні функції з 

метою вироблення спільних пропозицій та 

рекомендацій сторін Соціального діалогу. 

Залучати до цієї роботи громадські 

організації шляхом отримання від них 

відповідних пропозицій 

 

 

2014-2015 

роки 

Департамент 

соціального захисту 

населення Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

Департамент 

економіки і 

міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації,  

Департамент фінансів 

Спільні 

представницькі 

органи 

роботодавців та 

профспілок 

Харківської 

області, 

громадські 

організації 

Забезпечення участі 

соціальних партнерів, 

громадських 

організацій у процесах 

планування та 

бюджетоутворення  



Харківської обласної 

державної 

адміністрації, галузеві 

департаменти 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації 

6.  Інформувати об’єднання профспілок області,  

обласні об’єднання роботодавців, громадські 

організації про соціально-економічну 

ситуацію в області 

 

 

 

 

2014-2015 

роки 

Департамент 

соціального захисту 

населення Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

Департамент 

економіки і 

міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації 

Спільні 

представницькі 

органи 

роботодавців та 

профспілок 

Харківської 

області, 

громадські 

організації 

Підвищення рівня 

поінформованості 

соціальних партнерів, 

громадськості та 

населення  

7.  Забезпечити формування та розміщення на 

офіційному сайті Харківської обласної 

державної адміністрації Плану діяльності з 

підготовки регуляторних актів Харківської 

обласної державної адміністрації на 

наступний рік 

 

 

 

 

 

 

грудень 2014 - 

грудень 2015  

Департамент 

економіки і 

міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, галузеві 

департаменти 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації 

Спільні 

представницькі 

органи 

роботодавців та 

профспілок 

Харківської 

області, 

громадські 

організації 

Сприяння залученню 

соціальних партнерів, 

громадськості та 

населення  до 

обговорення 

нормативно-правових 

актів та надання 

пропозицій. 

Забезпечення 

ефективності та 

прозорості прийняття 

рішень 

8.  Продовжити практику розміщення на 

офіційному сайті Харківської обласної 

державної адміністрації регуляторних актів 

 

2014-2015 

роки 

Галузеві департаменти 

Харківської обласної 

державної 

Спільні 

представницькі 

органи 

Сприяння залученню 

соціальних партнерів, 

громадськості та 



Харківської обласної державної 

адміністрації та звітів про відстеження їх 

результативності 

 

 

адміністрації роботодавців та 

профспілок 

Харківської 

області, 

громадські 

організації 

населення  до 

обговорення 

нормативно-правових 

актів та надання 

пропозицій. 

Забезпечення 

ефективності та 

прозорості прийняття 

рішень 

9.  Продовжити практику розміщення на 

офіційному сайті Харківської обласної 

державної адміністрації регуляторних актів 

Харківської обласної державної 

адміністрації та звітів про відстеження їх 

результативності 

 

 

 

2014-2015 

роки 

Галузеві департаменти 

обласної державної 

адміністрації 

Спільні 

представницькі 

органи 

роботодавців та 

профспілок 

Харківської 

області, 

громадські 

організації 

Сприяння залученню 

соціальних партнерів, 

громадськості та 

населення  до 

обговорення 

нормативно-правових 

актів та надання 

пропозицій. 

Забезпечення 

ефективності та 

прозорості прийняття 

рішень 

10.  Опрацювання в межах компетенції 

законопроектів про внесення змін до Закону 

України «Про благодійництво та благодійні 

організації» та до Бюджетного кодексу 

України стосовно фінансової підтримки 

благодійних організацій для виконання 

завдань державної політики, надання 

соціальних послуг. Надання пропозицій та 

зауважень.  

2015 Департамент фінансів 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, 

Департамент 

соціального захисту 

населення Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

Харківський обласний 

центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

Харківський 

інститут 

соціальних 

досліджень 

(за згодою) 

Удосконалення 

законопроекту та 

схвалення його 

Кабінетом Міністрів 

України, подання його 

Верховній Раді 

України 



та молоді, 

Департамент культури 

та туризму 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації 

11.  Забезпечення вільного доступу 

громадськості до містобудівної документації 

та геоінформаційних даних 

Грудень 2014-

січень 2015 

року 

Департамент 

містобудування та 

архітектури, головне 

управління 

Держкомагенства у 

Харківській області 

Організації-

розробники 

картографічних 

матеріалів та 

містобудівної 

документації, 

місцеві органи 

виконавчої 

влади та 

місцевого 

самоврядування  

Забезпечення 

перегляду 

застосування грифа 

«ДСК» щодо 

містобудівної 

документації, 

розміщення наявних  

генеральних планів 

населених пунктів, 

детальних планів 

територій на веб-

сайтах місцевих 

органів виконавчої 

влади та місцевого 

самоврядування, 

передбачений 

Законами України 

«Про регулювання 

містобудівної 

діяльності», «Про 

доступ до публічної 

інформації»  

12.  Проведення засідань обласної 

координаційної ради з екологічних проблем 

при облдержадміністрації 

Щоквартально 

протягом року 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації 

Представники 

державних 

органів та 

органів 

місцевого 

Вивчення шляхів 

вирішення проблемних 

питань у сфері охорони 

довкілля в Харківській 

області 



самоврядування, 

підприємств, 

установ і 

організацій, 

вчені та фахівці 

13.  Круглий стіл на тему: «Стан водних ресурсів 

в Харківській області» 

Лютий 2015 

року 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації 

Громадські 

організації, 

науковці 

Покращення стану 

водних ресурсів 

харківської області 

14.  Проведення спільних міжвідомчих нарад за 

участю громадських організацій на тему: 

«Вжиття заходів щодо поліпшення 

екологічного стану р. Сіверський Донець в  

зв’язку з розповсюдженням водної 

рослинності – пістії» 

Протягом 

року 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації 

Територіальні 

управління  

центральних 

органів 

виконавчої 

влади,  науковці, 

органі місцевого 

самоуправління, 

громадські 

організації та 

інші зацікавлені 

сторони 

Поліпшення 

екологічного стану 

р. Сіверський Донець в  

зв’язку з 

розповсюдженням 

водної рослинності – 

пістії 

15.  Питання щодо участі громадськості в 

заходах щорічної всеукраїнської акції з 

благоустрою «За чисте довкілля» 

березень 2015 

року 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації 

Громадські 

організації, всі 

версти 

населення 

Поліпшення санітарно-

екологічного стану 

Харківської області 

16.  Засідання міжвідомчої робочої групи з 

моніторингу довкілля 

Щоквартально Департамент екології 

та природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації 

Представники 

наукових 

закладів, 

громадськості 

(громадські 

організації) 

Поліпшення 

екологічного стану 

Харківської облаті 

17.  Круглий стіл на тему: «Питання щодо участі 

громадськості в заходах щорічної 

травень 2015 

року 

Департамент  екології 

та природних ресурсів 

Громадські 

організації, всі 

Поліпшення санітарно-

екологічного стану 



всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте 

довкілля» 

обласної державної 

адміністрації 

версти 

населення 

Харківської області 

18.  Круглий стіл на тему: «Стан та перспективи 

розширення мережі природно-заповідного 

фонду Харківської області» 

вересень 2015 

року 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації 

Представники 

наукових 

закладів, 

громадськості 

(громадські 

організації) 

Поліпшення стану 

природно-заповідного 

фонду Харківської 

області 

19.  Круглий стіл на тему: «Питання щодо стану 

поводження з твердими побутовими та 

промисловими відходами в Харківській 

області» 

жовтень 2015 

року 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації 

Громадські 

організації, всі 

версти 

населення 

Поліпшення санітарно-

екологічного стану 

Харківської області 

20.  Опитування на сайті «Публічна інформація 

Харківської обласної державної 

адміністрації»: чи вважаєте Ви корисним для 

себе Закон України «Про доступ до 

публічної інформації»? 

 

січень-лютий      

2015 року 

Управління 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації обласної 

державної 

адміністрації 

- Результати опитування 

будуть проаналізовані 

та використані в роботі  

21.  Опитування на сайті «Публічна інформація 

Харківської обласної державної 

адміністрації»: як часто Ви використовуєте 

право на доступ до публічної інформації 

шляхом подання інформаційного запиту на 

інформацію до Харківської обласної 

державної адміністрації? 

березень-

квітень       

2015 року 

Управління 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації обласної 

державної 

адміністрації 

- Результати опитування 

будуть проаналізовані 

та використані в роботі  

22.  Опитування на сайті «Публічна інформація 

Харківської обласної державної 

адміністрації»: як Ви використовуєте 

інформацію, запитану в Харківській 

обласній державній адміністрації? 

 

травень-

червень      

2015 року 

Управління 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації обласної 

державної 

адміністрації 

- Результати опитування 

будуть проаналізовані 

та використані в роботі  

23.  Опитування на сайті «Публічна інформація 

Харківської обласної державної 

липень-

серпень      

Управління 

забезпечення доступу 

- Результати опитування 

будуть проаналізовані 



адміністрації»: яка інформація, розміщена на 

сайті «Публічна інформація Харківської 

обласної державної адміністрації», є для Вас 

більш цікавою? 

2015 року до публічної 

інформації обласної 

державної 

адміністрації 

та використані в роботі  

24.  Опитування на сайті «Публічна інформація 

Харківської обласної державної 

адміністрації»: чи важлива для Вас наявність 

зворотного зв’язку на сайті «Публічна 

інформація Харківської обласної державної 

адміністрації»? 

вересень-

жовтень 

2015 року 

Управління 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації обласної 

державної 

адміністрації 

- Результати опитування 

будуть проаналізовані 

та використані в роботі  

25.  Опитування на сайті «Публічна інформація 

Харківської обласної державної 

адміністрації»: чи задовольняє Вас існуюча 

форма пошуку документів в Системі обліку 

(реєстрі) публічної інформації, 

розпорядником якої є Харківська обласна 

державна адміністрація? 

листопад-

грудень 

2015 року 

Управління 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації обласної 

державної 

адміністрації 

- Результати опитування 

будуть проаналізовані 

та використані в роботі  

26.  Проведення заходів на базі комунікаційного 

сімейного центру «Острова» з метою 

попередження соціального сирітства, 

зміцнення інституту сім”ї, відповідального 

батьківства 

2014-2015 

роки 

Служба у справах 

дітей обласної 

державної 

адміністрації 

Нідерландський 

благодійний 

фонд «Дихання» 

(Україна) 

Зменшення кількості 

розлучень, збільшення 

кількості дітей, які 

виховуються у повних 

сім’ях 

27.  Сприяти сталій діяльності дитячого містечка 

«Отрадне» 

2014-2015 

роки 

Служба у справах 

дітей обласної 

державної 

адміністрації 

Благодійний 

фонд 

«Соціальна 

служба 

допомоги» 

Збільшення кількості 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

виховуються в умовах  

сім’ї 

28.  Забезпечення партнерства у питанні 

поширення на офіційних веб-сайтах 

інформації про дітей, які потребують 

влаштування до сімейних форм виховання 

2014-2015 

роки 

Служба у справах 

дітей обласної 

державної 

адміністрації 

Громадська 

організація 

«Магнолія» 

Збільшення кількості 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 



піклування, які 

виховуються у сім’ях 

29.  Підготовка Міністерству культури України 

пропозицій щодо внесення змін до Закону 

України «Про благодійництво та благодійні 

організації» та до Бюджетного кодексу 

України з метою передбачення можливості 

благодійних організацій отримувати 

фінансову підтримку для виконання завдань 

державної політики, надання соціальних 

послуг 

березень 2015 Департамент культури і 

туризму 

Обласні 

театрально-

концертні 

установи, 

Харківське 

міжобласне 

відділення 

Національної 

спілки 

театральних діячів 

України 

Схвалення Кабінетом 

Міністрів України 

відповідного 

законопроекту  

30.  Цикл вебінарів для бібліотекарів публічних 

бібліотек області « Е-послуги: основи та 

практичне застосування» 

І –ІІ квартали 

2015. 

Департамент культури 

і туризму 

ОКЗ 

«Харківська 

обласна 

універсальна 

наукова 

бібліотека», 

Харківське 

обласне 

відділення 

Української 

бібліотечної 

асоціації 

Учасники вебінарів  

отримають практичні 

навички з 

користування 

адміністративними е-

послугами 

національного, 

регіонального та 

місцевого рівнів, а 

також ознайомилися з 

такими е-послугами, як 

е-законодавство, е-

освіта, е-банк, е-

зайнятість, е-транспорт 

та ін. 

 

 

31.  Цикл тренінгів для внутрішньо переміщених 

осіб  «Е-послуги: основи та практичне 

застосування» 

І –ІІ квартали 

2015. 

Департамент культури 

і туризму 

ОКЗ 

«Харківська 

обласна 

Учасники тренінгів  

отримають практичні 

навички з 



універсальна 

наукова 

бібліотека», 

Харківське 

обласне 

відділення 

Української 

бібліотечної 

асоціації; 

Ukraine 

Confidence 

Building 

Initiative (UCBI) 

користування 

адміністративними е-

послугами 

національного, 

регіонального та 

місцевого рівнів, а 

також ознайомилися з 

такими е-послугами, як 

е-законодавство, е-

освіта, е-банк, е-

зайнятість, е-транспорт 

та ін. 

 

Директор Департаменту  

масових комунікацій  

обласної державної адміністрації                                                                                                             Є.С. Ярошенко 
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