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Щодо експертних пропозицій 

 

Шановний Володимире Юрійовичу! 

 

10 квітня 2015 року до облдержадміністрації надійшов запит від 

Антикорупційної Громадської Спілки «СОВІСТЬ» на проведення громадської 

експертизи діяльності Чернігівської обласної державної адміністрації. 

16 квітня 2015 року згідно з вимогами пункту 4 Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 

року № 976, на офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщено 

інформацію про надходження Вашого запиту щодо проведення громадської 

експертизи та розміщено в той же день підписане головою обласної державної 

адміністрації розпорядження від 16.04.2015 № 166 «Про проведення 

громадської експертизи».  

Відповідно до вимог, викладених у Вашому запиті на проведення 

громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, загальним відділом 

апарату обласної державної адміністрації Вам надано завірену в установленому 

порядку копію розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

23 січня 2015 року № 18 «Про затвердження складу Громадської ради при 

обласній державній адміністрації».  

Щодо інших запитуваних Вами документів, а саме: протоколу установчих 

зборів інститутів громадянського суспільства для формування складу 

Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації від 21 січня 2015 

року, заяв інститутів громадянського суспільства (з додатками) до ініціативної 

групи з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при 

Чернігівській обласній державній адміністрації, варто зазначити наступне. 

Обласна державна адміністрація не є розпорядником даної інформації та 

документів. Дані документи надано Вам для вивчення секретарем Громадської 

ради при обласній державній адміністрації. 

Ваш лист від 17 квітня 2015 року № 04/17-1 щодо експертних пропозицій, 

підготовлених за результатами громадської експертизи, розглянуто обласною 
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державною адміністрацією. За результатами його розгляду повідомляємо 

наступне.  

З метою дотримання вимог підпункту 1 пункту 7 Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, 

затвердженого постановою Кабінету Мiнiстрiв України вiд 05 листопада 

2008 року № 976, Ваш лист від 17 квітня 2015 року № 04/17-1 розміщено на 

офіційному веб-сайтi облдержадміністрації 23 квітня 2015 року.  

Разом з тим, доводимо до Вашого відома, що експертні пропозиції, надані 

Вами за результатами громадської експертизи, не можуть бути задоволені 

обласною державною адміністрацією з огляду на викладене нижче. 

Заявлена Вами мета громадської експертизи: відповідність вимогам 

постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

23.01.2015 № 18 «Про затвердження складу Громадської ради при обласній 

державній адміністрації».  

Пунктом 9 Типового положення про громадську раду при міністерстві, 

іншому центральному органі  виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, 

районній у мм.Києві та Севастополі держадміністрації, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» чітко передбачено, що орган затверджує склад громадської ради на 

підставі протоколу установчих зборів. Повноваження органу щодо перевірки 

достовірності інформації, викладеної у протоколі установчих зборів, 

зазначеною постановою не передбачено. 

Частиною 2 статті 19 Конституції України передбачено, що органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 23 січня 2015 року № 18 

«Про затвердження складу Громадської ради при обласній державній 

адміністрації» видано на підставі протоколу установчих зборів інститутів 

громадянського суспільства для формування складу Громадської ради при 

Чернігівській обласній державній адміністрації, як того і вимагає постанова 

Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року «Про забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».  

Зважаючи на вказане, підстави для скасування розпорядження голови 

облдержадміністрації від 23 січня 2015 року № 18 «Про затвердження складу 

Громадської ради при обласній державній адміністрації» відсутні. 

Щодо недоліків, порушень та помилок, виявлених Вами в документах 

інститутів громадянського суспільства, кандидатів до складу громадської ради, 

інформуємо, що документи подано до ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів для формування громадської ради при обласній державній 

адміністрації. Облдержадміністрація відповідно до пункту 8 Типового 
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положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, 

Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та 

Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, надавала організаційну і 

технічну допомогу в організації установчих зборів інститутів громадянського 

суспільства. Саме ініціативною групою на підставі поданих заяв складено 

список учасників установчих зборів, кандидатур до складу громадської ради. 

Ваші зауваження щодо оформлення інститутами громадянського 

суспільства заяв, адресованих ініціативній групі з підготовки установчих зборів 

для формування громадської ради, будуть доведені до відома Громадської ради 

при облдержадміністрації. 

 

 

 

Голова обласної  

державної адміністрації       В. П. Куліч 
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