
                                                                                                         
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Від 24.01.2015                               м.Бурштин                                                     № 7 
 

 

Про затвердження плану дій  

із впровадження в місті у 2015 році 

Iніціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26. 11. 2014 р. № 

1176-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство 

«Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках, розпорядження Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації від 30.12.2014 року №808 «Про затвердження плану дій із 

впровадження в області у 2015 році Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» » з метою 

посилення взаємодії органів державної влади та громадськості під час підготовки і 

виконання державних рішень, забезпечення прозорості державної політики і доступу до 

інформації про роботу органів виконавчої влади та публічної інформації, підвищення 

ефективності державного управління: 

 

1. Затвердити план першочергових заходів з впровадження у 2015 році Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд» в місті Бурштині (далі – план заходів), що додається. 

 

2. Відповідним відділам міської ради та її виконавчого комітету  забезпечити 

виконання плану дій. 

 

3. Про виконання плану заходів інформувати організаційний відділ виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради щомісячно до 25 грудня 2015 року включно. 

 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на організаційний відділ виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

М. Козар.  

 

 

 

 

Міський голова                                          П. Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                            розпорядження  

                                                                                              міського голови 

                                                                                                               від 24.01.2015 № 7 

 

ПЛАН 

дій із впровадження в місті у 2015 році Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд» 

 
№ 

з/п 

Найменування заходу Відповідальний 

за виконання 

Термін 

виконання 

Очікувальний результат 

Сприяння діяльності інститутів громадського суспільства,  

їх участі у формуванні та реалізації державної політики 

1. Проведення публічних 

консультацій з громадськістю з 

актуальних питань соціально-

економічного розвитку міста, у 

тому числі за участю 

громадських рад при 

виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради 

Відділи міської 

ради, ініціатори 

прийняття 

регуляторних актів 

Протягом 

2015 рік 

(Згідно 

планів-

графіків 

прийняття 

регуляторни

х актів) 

Залучення громадськості до 

формування та реалізації 

державної політики 

2. Організація ефективної роботи 

громадської ради при 

виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради 

Організаційний 

відділ 

Бурштинської 

міської ради 

І квартал 

2015 року 

Належна робота та 

активізація членів 

громадської ради при 

виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради 

3. Проведення круглих столів з 

впровадження Ініціативи 

«Відкритий уряд» за участю 

посадових осіб Бурштинської 

міської ради, членів 

громадських рад, представників 

громадських об’єднань та 

громадськості . 

Організаційний 

відділ 

Бурштинської 

міської ради 

Протягом 

2015 рік 

Залучення громадськості до 

впровадження 

Ініціативи  «Відкритий уряд» 

4. Висвітлення процесу реалізації 

Ініціативи «Відкритий уряд» на 

офіційному веб-сайті 

Бурштинської міської ради та в 

міській газеті «Бурштинський 

вісник» 

Організаційний 

відділ 

Бурштинської 

міської ради 

Протягом 

2015 рік 

(відповідно 

до 

проведених 

заходів) 

Належний інформаційний 

супровід впровадження 

Ініціативи  «Відкритий уряд» 

5. Формування молодіжної ради 

при виконавчому комітеті 

Бурштинської міської ради 

Відділ у справах 

молоді та спорту 

Бурштинської 

міської ради  

Березень-

травень 

2015 року 

Залучення молоді до 

формування та реалізації 

державної політики 

6. Забезпечення безперешкодного 

доступу громадськості до 

публічної інформації. 

Організаційний 

відділ 

Бурштинської 

міської ради 

Протягом  

2015 рік 

Підвищення прозорості 

влади, збільшення рівня 

довіри.  

7. Постійне оновлення та 

актуалізація інформації у 

рубриці «Доступ до публічної 

інформації» на офіційному веб-

сайті облдержадміністрації. 

Організаційний 

відділ 

Бурштинської 

міської ради 

Протягом 

2015 рік 

Забезпечення належного 

наповнення рубрики 

«Доступ до публічної 

інформації» на офіційному 

веб-сайті міської ради. 

8. Забезпечення вільного доступу 

громадськості до містобудівної 

документації та 

геоінформаційних даних (в 

тому числі в електронній 

формі).  

Відділ архітектури 

та містобудування 

Бурштинської 

міської ради 

Протягом 

2015 рік 

Оприлюднення генерального 

плану міста у спосіб 

відповідно до законодавства 

України 



Запобігання і протидія корупції 

9. Виконання заходів, 

передбачених  регіональною 

цільовою програмою 

запобігання і протидії корупції 

на 2015 рік, затвердженої 

рішенням Івано-Франківської 

обласної ради від 30.04.2014 

року №1255-28/2014 

Юридичний відділ 

Бурштинської 

міської ради 

2015 рік Підвищення ефективності 

системи  запобігання і 

протидії корупції; зниження 

рівня корупції в міській раді; 

зменшення обсягів тіньової 

економіки; формування у 

громадськості активної 

позиції і запобігання та 

протидії корупції. 

10. Участь у розробці із залученням 

представників громадськості 

міста проекту регіональної 

програми запобігання і протидія 

корупції на 2016-2018 роки та 

забезпечення її громадського 

обговорення. 

Юридичний відділ 

Бурштинської 

міської ради 

Жовтень 

2015 року 

Затвердження регіональної 

програми запобігання і 

протидії корупції на 2016-

2018 роки. 

11 Розроблення міської програми 

запобігання і протидії корупції 

на 2015 рік 

Юридичний відділ 

Бурштинської 

міської ради 

Лютий – 

квітень 2015 

року 

Затвердження міської 

програми запобігання і 

протидії корупції на 2015 

рік, зниження рівня 

корупційних правопорушень 

у місті 

Підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг 

12. Впровадження функціонування 

системи ведення обліку 

публічної інформації в 

облдержадміністрації. 

Загальний відділ 

Бурштинської 

міської ради 

Протягом 

2015 рік 

Належне наповнення 

системи ведення обліку 

публічної інформації 

облдержадміністрації. 

13. Провести громадське 

обговорення проекту Закону 

України «Про внесення змін до 

Закону України 

 «Про соціальні послуги» (нова 

редакція) для забезпечення 

рівних підходів під час надання 

соціальних послуг 

представників різних 

соціальних груп.  

Відділ соціального 

захисту населення 

Бурштинської 

міської ради 

І квартал 

2015 рік 

Ознайомлення громадськості 

та надання пропозицій  до « 

Про внесення змін до Закону 

України « Про соціальні 

послуги». 

14. Організація належної роботи 

ЦНАП 

Сектор кадрової 

роботи. 

2015 рік Поліпшення якості 

адміністративних послуг, які 

надаються виконавчими 

органами державної влади. 

Впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії 

15. Забезпечення безперебійного 

функціонування міського 

порталу онлайн-звернень 

громадян «Відкрите місто» 

Організаційний 

відділ 

Бурштинської 

міської ради 

Протягом 

2015 року 

Налагодження взаємодії 

влади з громадою міста в 

режимі реального часу 

16 Проведення національної 

інформаційно-просвітницької 

компанії «Публічні бібліотеки - 

мости до електронного 

урядування». 

Відділ культури, 

туризму і 

зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

І квартал 

2015 року 

Проведення навчання 

основам е-урядування для 

працівників Бурштинської 

міської ради. 

 

 

 

 

 


