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Джунь І.О.: Шановні присутні на наше засідання прибуло 7 членів громадської ради з 7
тому дозвольте розпочати наше засідання.
Сьогодні питання, яке ми запланували до розгляду є нагальним та актуальним і звучить
так: «Про профілактику корупції в райдержадміністрації за І півріччя 2019 року»
З інформацією з даного питання перед нами виступить уповноважена особа з питань
протидії корупції в Машівській райдержадміністрації Пелих Людмила Валентинівна.
Виступ Пелих Л.В.:
На виконання розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації
від 14.03.2019 року № 184 «Про затвердження антикорупційної програми Полтавської
обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки» в районній державній адміністрації
організовано профілактичну роботу щодо запобігання проявам корупції, що проводиться у
відповідності з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» та інших документів
антикорупційного характеру.
Планом заходів щодо запобігання проявам корупції на 2019-2020 роки в
Машівській районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови
районної державної адміністрації №54 від 01.04.2019 року було передбачено конкретні
строки виконання намічених антикорупційних заходів, що включають в себе навчання,
розгляд питань на виробничих нарадах, участь спеціалістів у заходах
райдержадміністрації, спрямованих на попередження корупційних проявів, підготовку
звітності, вивчення законодавчої бази, тощо. Розроблені та затверджені плани заходів
щодо запобігання проявам корупції на 2019 рік в самостійних структурних підрозділах
райдержадміністрації.
Проведено моніторинг щодо своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом пошуку та
перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному веб-сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції. Всі державні службовці, які працювали в
райдержадміністрації в березні 2019 року подали декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік. Окрім цього звільнені з посад в 2018
році заповнили декларації за відповідні періоди 2018 року.
Пропозицій, скарг та звернень громадян, стосовно порушення антикорупційного
законодавства за 2019 рік до районної державної адміністрації не надходило.
Щоквартально структурні підрозділи райдержадміністрації та сільські ради
інформують райдержадміністрацію про проведену антикорупційну роботу. В свою чергу
обласній державній адміністрації щоквартально своєчасно надається весь комплекс
проведеної антикорупційної роботи у відповідності з рекомендаціями міжнародної
антикорупційної організації GRECO.
Регулярно проводяться навчання з антикорупційної тематики з державними
службовцями райдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділів, де
формується у них усвідомлення про важливість і відповідальність державної служби,
роз’яснюється їм правова відповідальність за корупційні правопорушення. Під час
проведення навчань розглянуто питання:

«Про типи декларацій, підстави та строки їх подання”,
«Здійснення фінансового контролю за майновим станом публічних службовців.
Додаткові заходи здійснення фінансового контролю. Моніторинг способу життя
державних службовців».
Забезпечено ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у
райдержадміністрації, із спеціальними обмеженнями, встановленими Законами України
«Про державну службу», «Про запобігання корупції».
Протягом І півріччя 2019 року метою забезпечення належного контролю за
делегованими повноваженнями органів державної влади органами місцевого
самоврядування здійснено комплексну перевірку делегованих повноважень у
Базилівщинській сільській раді. Складено відповідний акт перевірки. Також в цій
сільській раді надано методичну допомогу по покращенню роботи виконкомом в питанні
запобігання і протидії корупції.
Постійно аналізується використання коштів резервного фонду районного бюджету та
оприлюднюється звіт про результати проведеного аналізу на сайті райдержадміністрації,
здійснюється постійний контроль за ефективним та повним використанням бюджетних
коштів, виділених на підтримку сільгоспвиробників.
Робота з персоналом та профілактики корупції в районній державній адміністрації
за перше півріччя 2019 року проводилася сплановано та у відповідності з чинним
законодавством.
-

Джунь І.О.: З даного питання ми повинні прийняти наступний проект рішення за
основу.
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райдержадміністрації за І півріччя 2019 року.
2. Запропонувати районній державній адміністрації продовжити роботу щодо
профілактики корупційних проявів в Машівській РДА.
Прошу голосувати: Хто за ( 7),утримався (0 ) проти – (0 ),
Хто бажає виступити, доповнити інформацію? В когось будуть пропозиції, зауваження?
Прошу ухвалити проект рішення в цілому .
Прошу голосувати: Хто за ( 7),утримався ( 0 ) проти – ( 0 )
Джунь І.О.: Наступне питання, яке ми запланували розглянути є актуальним і звучить
так: «Про реалізацію принципів Міжнародної хартії відкритих даних». З інформацією з
даного питання перед нами виступить
керівник апарату райдержадміністрації
Самойленко Олена Павлівна.
Виступ Самойленко О.П.: Міжнародна хартія відкритих даних — це набір
принципів і кращих практик для оприлюднення урядових відкритих даних.
Вперше Хартія була офіційно схвалена 17 урядами держав, штатів та міст на Всесвітньому
саміті Партнерства "Відкритий Уряд" у Мехіко в 2015 році. Станом на кінець 2018 року

Міжнародна хартія відкритих даних впроваджена 62 урядами й підтримана 57
організаціями.
Український уряд приєднався до Міжнародної хартії відкритих даних у вересні
2016 року. До приєднання принципи Міжнародної хартії відкритих даних були вже
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних».
Згідно даної постанови Державне агентство з питань електронного урядування
забезпечує належне функціонування Єдиного державного веб порталу відкритих даних, а
органи державної влади, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування
зобов’язані оприлюднювати на даному порталі відкриті дані.
На
виконання
даної
постанови
прийнято
розпорядження
голови
райдержадміністрації «Про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних»
(від 28.08.2016 №194).
Яким затверджено перелік наборів даних Машівської
райдержадміністрації, що підлягають оприлюдненню в мережі інтернет у формі відкритих
даних. Зокрема, це:
- довідник телефонів райдержадміністрації;
- інформація про організаційну структуру райдержадміністрації;
- звіт про використання бюджетних коштів;
- звіти, в тому числі задоволення запитів на інформацію;
- нормативні акти, що затверджуються головою райдержадміністрації;
- річні плани закупівель;
- перелік адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг
та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративних
послуг.
Тобто, це частина інформації яка вже в широкому доступі, розміщена на веб сайті
райдержадміністрації, згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», але
повинна бути продубльована на Єдиному державному веб порталі відкрити динах, в
спеціальному електронному форматі, який проводить зчитування тільки спеціальні
електронні програми.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року №900-р
затверджено план дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних». Цей
план дій сформовано на 2018 – 2020 роки і виконавцями даного плану є Державне
агентство з питань електронного урядування, центральні та місцеві органи виконавчої
влади, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування (за згодою).
Складається план з 12 пунктів і 38 підпунктів. Кожне півріччя виконавці зобов’язані
інформувати Кабінет Міністрів України про виконання плану. Однак, слід зазначити, що
хоча виконавців програми більш чим достатньо, фактично в нашому районі цим питанням
займається лише райдержадміністрація. Нажаль, в зв’язку з відсутністю в районі
спеціалістів в сфері айті-технологій та відсутність як в широкого населення так і бізнесу
технічних пристрої, здатних зчитувати інформацію з Порталу даних зараз
райдержадміністрація може лише проводити роботу по популяризації теми відкритих
даних. Зокрема на сторінці Машівської районної державної адміністрації в соціальній
мережі «Facebook» оприлюднені матеріали під заголовками: «Поліпшуємо якість
відкритих даних!», «Відкриті дані – громадський простір», інтернет посилання на Портал
відкритих даних.
На офіційному веб сайті районної державної адміністрації оприлюднений навчальний
відеоматеріал про Портал відкритих даних Верховної Ради України.
Незважаючи на вище перелічені проблеми все таки необхідно сподіватися на
покращення фінансового стану наших громадян, які в недалекому майбутньому зможуть
придбати собі гаджети і без проблем завантажити на смартфон необхідну інформацію що
стосується податкових реєстрів, розкладу руху громадського транспорту, щоденні та

щомісячні спостереження за забрудненням атмосферного повітря, тощо.
Звичайно, що певний відсоток населення країни має необхідні пристрої доступу
для зчитування інформації з веб порталу відкритих даних тому вже зараз конче необхідно
як нам, органу державної влади так і органам місцевого самоврядування забезпечити
оприлюднення відкритих наборів даних, перелік яких визначений постановою Кабінету
Міністрів України від 17 квітня 2019 року №409.
Джунь І.О.: З даного питання ми повинні прийняти наступний проект рішення за
основу.
1.
Рекомендувати районній державній адміністрації, районній раді, селищній раді та
сільським радам забезпечити оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному
веб-порталі відкритих даних, згідно переліку затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвердження Положення про
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року №409).

Прошу голосувати: Хто за ( 7 ),утримався (0 ) проти – (0 ),
Хто бажає виступити, доповнити інформацію? В когось будуть пропозиції, зауваження?
Прошу ухвалити проект рішення в цілому .
Прошу голосувати: Хто за (7 ),утримався ( 0 ) проти – ( 0 )
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