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Антикорупційна Громадська 

Спілка «Совість» 
Про розгляд експертних пропозицій 

 

Обласна державна адміністрація залишає документи, напрацьовані в 

процесі проведення громадської експертизи окремих напрямків діяльності 

Департаменту соціального захисту населення Чернігівської облдержадміністрації, 

без розгляду. 

Для розгляду та вжиття заходів відповідно до п. 7 Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року 

№ 976, Вам необхідно привести експертні пропозиції у відповідність до п. 5
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Порядку, зокрема – конкретизувати в експертних пропозиціях оцінку діяльності 

саме Чернігівської облдержадміністрації у особі її структурного підрозділу – 

Департаменту соціального захисту населення, щодо діяльності якого проводилась 

громадська експертиза; 

уточнити відомості про експертів, вказавши дані, за якими експерт може 

бути ідентифікований. Відповідно до ст. 28 Цивільного Кодексу України фізична 

особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям. Ім'я фізичної особи, 

яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по 

батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до 

якої вона належить. 

Закон дозволяє використовувати псевдонім (вигадане ім'я) або діяти без 

зазначення імені лише при здійсненні окремих цивільних прав відповідно до 

закону. На думку облдержадміністрації, діяльність щодо проведення громадської 

експертизи до таких цивільних прав не відноситься.  

Наголошуємо, що експертні пропозиції, підготовлені за результатами 

проведеної громадської експертизи, повинні стосуватися повноважень саме 
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Чернігівської обласної державної адміністрації та містити чіткі рекомендації та 

заходи з впровадження повноважень Чернігівської облдержадміністрації. 

У разі виправлення вказаних недоліків, обласна державна адміністрація 

повернеться до розгляду Акту та, у разі його відповідності чинному 

законодавству, забезпечить свої обов’язки відповідно до п. 7  Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року 

№ 976. 

Роз’яснюємо, що вказана відповідь може бути оскаржена вами до 

Президента України, Кабінету Міністрів України та/або у судовому порядку. 

Додатково повідомляємо, що у зв’язку з тим, що Акт містить інформацію 

про ймовірні факти порушень чинного законодавства, його направлено до УМВС 

України у Чернігівській області для розгляду та вжиття заходів, передбачених 

чинним законодавством. 

 

 

Перший заступник голови 

обласної державної адміністрації                Л. В. Сахневич 
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