
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник голови — керівник апарату  

обласної державної адміністрації 
 

_________________Н. А. Романова 

« 14» лютого 2017 року 

 

ПЛАН ДІЙ 

з реалізації Ініціативи «Партнерство “Відкритий Уряд”» 

у Чернігівській області на 2017-2018 роки 

 

1. З метою підвищення якості та прозорості надання адміністративних 

послуг забезпечити децентралізацію повноважень з надання найбільш важливих 

для громадян адміністративних послуг та інтеграцію базових адміністративних 

послуг у центри надання адміністративних послуг. 

Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, Головне територіальне 

управлінні юстиції у Чернігівській області, 

Головне управління Держгеокадастру у 

Чернігівській області (за згодою), 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук, об’єднані територіальні громади 

Постійно 

2. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

надання адміністративних послуг, у тому числі в об’єднаних територіальних 

громадах. 

Департаменти облдержадміністрації: 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю, економічного розвитку, 

Головне територіальне управління юстиції у 

Чернігівській області (за згодою), 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук, об’єднані територіальні громади 

Постійно 

3. Сприяти створенню центрів надання адміністративних послуг в 

об’єднаних територіальних громадах. 

Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, Головне територіальне 

управління юстиції у Чернігівській області, 

Центр розвитку місцевого самоврядування в 

області (за згодою), 
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райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук, об’єднані територіальні громади 

Протягом 2017-2018 років 

4. Здійснювати контроль за станом роботи центрів надання 

адміністративних послуг. 

Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук, об’єднані територіальні громади 

Постійно 

5. Інформувати громадськість, суб’єктів звернень про адміністративні 

послуги, порядок їх надання та про функціонування центрів надання 

адміністративних послуг. 

Департаменти облдержадміністрації: 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю, економічного розвитку, 

Громадська рада при облдержадміністрації (за 

згодою), 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук, об’єднані територіальні громади 

Постійно 

6. Забезпечити оприлюднення публічної інформації у формі відкритих 

даних. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 

територіальні органи центральних органів 

виконавчої влади, 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук, об’єднані територіальні громади 

Постійно 

7. Забезпечити загальний доступ громадськості до матеріалів містобудівної 

документації у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної 

документації». 

Управління містобудування та архітектури 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук, об’єднані територіальні громади 

Постійно 
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8. Сприяти здійсненню громадського контролю за екологічним станом 

навколишнього середовища. 

Департамент екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації, Державна екологічна 

інспекція в області, Громадська рада при 

облдержадміністрації (за згодою), 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук, об’єднані територіальні громади 

Постійно 

9.  Забезпечити наповнення баз даних геоінформаційної системи довкілля 

області (в тому числі стосовно найбільших забруднювачів регіону, радіаційної 

безпеки та екологічних загроз) з метою запровадження громадського контролю за 

екологічним станом навколишнього середовища. 

Департамент екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації, Державна екологічна 

інспекція в областіі, Громадська рада при 

облдержадміністрації (за згодою), 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук, об’єднані територіальні громади 

Постійно 

10. Оптимізувати кількість громадських інспекторів з охорони довкілля, 

підвищивши результативність їх роботи шляхом проведення навчань та 

консультацій для підвищення рівня професійних знань та законодавчої бази. 

Департамент екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації, Державна екологічна 

інспекція в області 

Протягом 2017-2018 років 

11. Посилити роз’яснювальну роботу серед дітей та молоді щодо охорони та 

раціонального використання природних ресурсів, збереження навколишнього 

природного середовища, покращення екологічного стану області та попередження 

порушень природоохоронного законодавства. 

Департаменти облдержадміністрації: 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю, екології та природних ресурсів, 

Державна екологічна інспекція в області, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук, об’єднані територіальні громади 

Постійно 



 

 
4 

12. Організувати приведення до вимог чинного законодавства 

інформаційного наповнення та функціонування офіційних веб-сайтів 

облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад. 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук 

Протягом 2017 року 

13. Забезпечити проведення консультацій з громадськістю з метою 

залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання 

можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук, об’єднані територіальні громади 

Постійно 

14. Організувати проведення круглих столів, семінарів щодо впровадження 

в області Урядової Ініціативи «Відкритий уряд» за участю представників 

державних органів влади, посадових осіб місцевого самоврядування, членів 

Громадської ради, представників громадських об’єднань. 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, Громадська рада при 

облдержадміністрації (за згодою) 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук 

Протягом 2017-2018 років 

15. Забезпечити організацію громадського обговорення виконання Плану 

дій у рамках реалізації Ініціативи «Партнерство “Відкритий Уряд”». 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю, Громадська рада 

при облдержадміністрації (за згодою), 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 
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міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук, об’єднані територіальні громади  

Грудень 2017 та 2018 років 

16. Забезпечити широке висвітлення на офіційних сайтах 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських рад Чернігова, Ніжина,  

Н.-Сіверського, Прилук, інших ЗМІ області процесу реалізації Ініціативи 

«Партнерство “Відкритий уряд”».  

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, філія Національної 

телекомпанії України «Чернігівська регіональна 

дирекція» (за згодою), 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук 

Постійно 

17. Надавати звітну інформацію про виконання Плану дій із впровадження 

Ініціативи «Партнерство “Відкритий Уряд”» Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації на адресу 

електронної пошти (inform.dep.cn@gmail.com). 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, Н.-Сіверського, 

Прилук 

Щоквартально до 3 числа місяця, наступного 

за звітним періодом 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю облдержадміністрації     А. Ф. Подорван 

 

 

 

Виконавець: Лисач Н.В., тел. 67-53-72 

 

mailto:inform.dep.cn@gmail.com

