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На №  Чернігівської ОДА 
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Шановний Валерію Петровичу!  

 

Інформую Вас про те, що Антикорупційною громадською спілкою 

«СОВІСТЬ» завершено проведення громадської експертизи стану дотримання 

чинних нормативно-правових актів при розробці обласної Програми 

поліпшення кінообслуговування населення Чернігівської області на 2011 – 2015 

роки та обласної Програми поліпшення кінообслуговування населення 

Чернігівської області на 2016 – 2020 роки. 

Експертні пропозиції громадської експертизи від 30.12.2015 №Е-8 на 19 

аркушах з додатками на 107 аркушах направляю Вам в електронній (на адресу: 

post@regadm.gov.ua) і паперовій формі. 

 

Пропоную Вам, у відповідності до вимог пункту 7 «Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976, 

здійснити реалізацію вказаних експертних пропозицій, про що повідомити АГС 

«СОВІСТЬ». 

Крім того, після надходження експертних пропозицій Ви  зобов’язані: 

1. Розмістити їх у тижневий строк на власному веб-сайті Чернігівської 

ОДА; 

2. Розглянути їх на найближчому засіданні колегії Чернігівської ОДА за 

участю представників  ініціатора  громадської  експертизи – АГС «СОВІСТЬ». 

При цьому, про дату засідання цієї колегії просимо заздалегідь нас повідомити; 

2.1. Розробити і затвердити за результатами розгляду експертних 

пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію; 

3. Подати у десятиденний  строк ініціатору громадської експертизи 

письмову  відповідь про результати розгляду експертних пропозицій та 

заходи, спрямовані на їх реалізацію, з одночасним розміщенням відповідної 

інформації у засобах масової інформації та/або на власному веб-сайті; 

4. Надіслати в письмовій та електронній формі Секретаріату 

Кабінету  Міністрів  України для розміщення на урядовому веб-сайті 

«Громадянське суспільство і влада»:  

mailto:AGS0000@ukr.net
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- інформацію про  найменування,  прізвище, ім'я, по батькові керівника, 

поштову адресу, контактні дані ініціатора громадської експертизи,  предмет та 

строки її проведення; 

- експертні пропозиції, подані ініціатором громадської експертизи; 

- затверджені органом виконавчої влади заходи для реалізації експертних 

пропозицій;  

- відповідь  органу виконавчої влади  ініціатору  громадської експертизи 

про результати розгляду експертних пропозицій та заходи для їх реалізації.  

 

При цьому, інформуємо Вас, що наші експертні пропозиції були надіслані 

всім адресатам, зазначеним у розділі 11 Експертних пропозицій, для прийняття 

ними відповідних рішень, в залежності від визначених повноважень. 

Поряд з цим, враховуючи попередній досвід спілкування з посадовцями 

Чернігівської ОДА вимушені нагадати Вам, що відповідь Чернігівської ОДА на 

кшталт «залишаємо без розгляду», «відсутні повноваження», «ми не 

відповідаємо…», «поза нашою компетенцією …» та т.п. буде виглядати не дуже 

зрозуміло з наступних підстав: 

1. Навіть незважаючи на те, що керівники структурних підрозділів 

Чернігівської ОДА не розуміють (роблять вигляд, що не розуміють) спектр 

власних обов’язків, визначених статтею 22 Бюджетного кодексу України, 

ініціатором розроблення Програм поліпшення кінообслуговування населення 

Чернігівської області, як на 2011-2015 роки, так і  на 2016 – 2020 роки є 

Чернігівська ОДА, а її розробником є її структурний підрозділ – Департамент 

культури і туризму, національностей та релігій, який також є головним 

розпорядником коштів за цими програмами. Тому за якість розроблення 

зазначених Програм та ефективність витрачання коштів обласного бюджету за 

ними, рівень досягнення результатів (які до речі чомусь не визначені) 

відповідає саме Чернігівська ОДА та її структурний підрозділ – Департамент. 

2. Чинними нормативно-правовими актами, які зазначені в Експертних 

пропозиціях, чітко передбачена роль саме структурних підрозділів 

Чернігівської ОДА щодо розробки подібних програм, надання відповідних 

висновків, контролю за ходом їх виконання, звітування та використання 

отриманих даних при плануванні програм соціально – економічного розвитку 

регіону. Тому, виключно за чинними нормативно-правовими актами 

відповідальність за прийняття, реалізацію та контроль за ходом виконання 

регіональних програм, у тому числі поліпшення кінообслуговування населення 

Чернігівської області, несуть також Чернігівська ОДА і її структурні 

підрозділи. 

3. Ініціатива надання відповідних пропозицій для наступного 

затвердження обласною радою належить Чернігівській ОДА. Тому просимо Вас 

розглянути наші пропозиції, за необхідністю внести в них зміни та подати на 

розгляд депутатів обласної ради проект «Порядку розроблення обласних і 

районних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання в 

Чернігівській області» та оновлений проект «Програми поліпшення 
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кінообслуговування населення Чернігівської області», які будуть відповідати 

нормам чинного законодавства, сучасним вимогам та здоровому глузду. 

 

З повагою, надією на порозуміння і подальшу співпрацю. 

 

 

 

Президент  АГС «СОВІСТЬ»     В.Ю. Демиденко  


