
 

Інформація 

про виконання пунктів плану роботи обласної державної адміністрації                        

на  2019 рік відділом забезпечення доступу  

до публічної інформації облдержадміністрації 

 

У поточному році відділом забезпечення доступу до публічної інформації 

облдержадміністрації (далі – відділ) здійснювались заходи щодо забезпечення 

виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), 

Указу Президента України від 05.05.2011  № 547/2011 «Питання забезпечення 

органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, 

центральних та місцевих органах виконавчої влади», розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 12.05.2011 № 246 «Про організацію виконання 

Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011». 

Основні зусилля відділу зосереджувались на роботі із запитами на 

інформацію, оприлюдненні інформації та веденні системи обліку документів, що 

містять публічну інформацію. 

Протягом 2019 року на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної 

адміністрації оприлюднено:  

- 581 розпорядження голови обласної державної адміністрації з основної 

діяльності;  

- 23 розпорядження голови обласної державної адміністрації з особового 

складу;  

- 18 проєктів актів нормативно-правового характеру. 

Забезпечено оперативне оновлення інформації про діяльність обласної 

державної адміністрації та її структурних підрозділів. Протягом звітного періоду на 

офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації оприлюднено 

2367 документи, що містять публічну інформацію, з них на виконання вимог Закону 

України «Про очищення влади» - 65 документів. 

Відділом здійснювався прийом документів від відділів апарату та структурних 

підрозділів облдержадміністрації для їх реєстрації в системі обліку публічної 

інформації та оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації 

відповідно до вимог статті 15 Закону та розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 20.03.2012 № 136 «Про заходи щодо забезпечення відкритості у 

діяльності обласної та районних державних адміністрацій». 

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

16.05.2019 № 281 «Про затвердження Графіка передачі публічної інформації 

структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апаратом до 

відділу забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної 

державної адміністрації» забезпечувалось ведення системи обліку (реєстру) 

публічної інформації та контролю за дотриманням строків передачі інформації, 

визначених у даному розпорядженні.  

Станом на 01.01.2020 до системи обліку (реєстру) публічної інформації 

Харківської обласної державної адміністрації внесено 31985 документи, з них 3246 

документи внесено протягом 2019 року.  
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З метою контролю ситуації в районах області щодо виконання вимог Закону 

щотижнево проводився моніторинг якісного наповнення офіційних веб-сайтів 

районних державних адміністрацій. Протягом  2019 року було здійснено 52 

моніторинги, завдяки яким забезпечено контроль за дотриманням 

райдержадміністраціями вимог статті 15 Закону.  

На виконання статті 18 Закону на офіційних веб-сайтах усіх районних 

державних адміністрацій функціонують системи обліку (реєстри) документів, що 

містять публічну інформацію. Оновлення систем обліку (реєстрів) відбувається 

щотижнево.  

Результати моніторингів регулярно розміщувались на сайті «Публічна 

інформація Харківської обласної державної адміністрації». 

Протягом року на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та на 

Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UА 

оприлюднювались набори даних згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами). Всього на 

оновленому Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UА 

опубліковано 35 наборів даних. Оновлення наборів даних відбувалось 117 разів. 

З метою виконання Закону України «Про відкритість використання публічних 

коштів» у звітному періоді проводилась робота на Єдиному вебпорталі 

використання публічних коштів E-DATA. Станом на 01.01.2020 на зазначеному   

вебпорталі відділом розміщено 240 документів, з них протягом звітного періоду – 59 

документів. 

Працівниками відділу здійснювались необхідні заходи щодо організації 

роботи з запитами на інформацію, які надходили письмово, за телефоном, 

електронною поштою та іншими шляхами до облдержадміністрації та її структурних 

підрозділів, а також безпосередньо на особистому прийомі до відділу. 

Протягом 2019 року щоденно здійснювався контроль за своєчасним 

опрацюванням та виконанням запитів, систематичним розміщенням статистичної 

інформації про стан роботи з запитами на офіційному вебсайті 

облдержадміністрації.  

Протягом 2019 року надійшло 1363 запити на інформацію, з яких: 988 - 

задоволено, на 24 – надіслано відмову, 336 – направлено за належністю, 13 – 

надіслано рахунки для оплати за копіювання або друк документів, 2 – залишено без 

розгляду за проханням запитувача. Всі запити було своєчасно розглянуто відділом, 

опрацьовано у терміни, передбачені чинним законодавством. 

Також  протягом  2019 року постійно надавалась консультативно-методична 

допомога з питань доступу до публічної інформації особам, відповідальним за 

доступ до публічної інформації в структурних підрозділах Харківської обласної 

державної адміністрації. 

В квітні 2019 року відділом було розроблено Пам’ятки щодо відповідальності 

за надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити громадян та 

службова інформація: порядок віднесення та доступу. Листами відділу від 

26.04.2019 за № 01-27/133 та № 01-27/134 керівникам структурних підрозділів 
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Харківської обласної державної адміністрації було надано вище зазначені Пам’ятки 

для ознайомлення та використання в роботі. 

Протягом  2019 року працівники відділу  взяли участь у наступних заходах: 

- 07 травня 2019 року - підвищення кваліфікації у Харківському регіональному 

інституті державного управління при Президентові України на одноденному 

семінарі за темою: «Запобігання та протидія корупції в органах влади»; 

- 20 травня 2019 року – підвищення кваліфікації у Харківському 

регіональному інституті державного управління при Президентові України за 

загальною короткостроковою програмою «Електронне врядування. Практичні 

аспекти законодавства про доступ до публічної інформації у формі відкритих 

даних». 

- 29 травня 2019 року - семінар-навчання де розглядались положення чинного 

законодавства щодо конфлікту інтересів в умовах державної служби. 

- 05-06 червня 2019 року – підвищення кваліфікації у Харківському 

регіональному інституті державного управління при Президентові України на 

короткостроковому семінарі за темою: «Психологічні аспекти управління 

персоналом». 

- 25-26 липня 2019 року спільно з працівниками Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини проведено тренінг на тему: «Загальні засади 

доступу до публічної інформації. Правовий режим інформації з обмеженим 

доступом», «Правові аспекти оприлюднення публічної інформації органами 

місцевого самоврядування», «Загальні аспекти дотримання законодавства про 

звернення гормадян». 

- 05-06 вересня 2019 року 23 жовтня 2019– семінар-тренінг «Співпраця органів 

виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства в процесі формування та 

реалізації державної, регіональної політики»; 

- 05 вересня 2019 року – проведення заняття для слухачів загальної 

короткострокової програми «Електронне врядування. Практичні аспекти 

законодавства про доступ до публічної інформації у формі відкритих даних» для 

державних службовців апарату та структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації, районних державних адміністрацій, посади яких належать до 6-9 груп 

оплати, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад. 

- 10 жовтня 2019 року короткостроковий семінар на тему «Запобігання та 

протидія корупції в органах влади». 

-  23 жовтня 2019 року тренінг на тему «Запобігання та виявлення корупції. 

Практика застосування». 

- 28 листопада 2019 року тренінг на тему «Фінансовий контроль – проблемні 

аспекти». 

- 20 грудня 2019 року семінар-навчання за темою «Ідентифікація та 

оцінювання корупційних ризиків на державній службі». 

 

 

 

Начальник  відділу                                                                           Дмитро ЯСТРЄБОВ 

 


