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Міністру закордонних справ України
Клімкіну Павлу Анатолієвичу
Президента Громадської організації
«Міжнародна дипломатична місія
«Організація безпеки спільноти Європи»
Павловського Владислава Андрійовича

Вих. 23/05/17
Від 23.05.2017 р.

ЗАПИТ
на проведення Громадської експертизи діяльності Міністерства закордонних справ України
відповідно до Порядку сприяння проведенню Громадської експертизи діяльності органів
виконавчої влади,затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 05.10.2008 року
№976 зі змінами.

Відповідно до ст.38 Конституції України, ст.ст.5,6,9,10,21,29,32 ,Закону України про
інформацію,Закону України Про громадські об’єднання,Закону України про звернення
громадян,Указу Президента України «Про сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні» № 68/2016 від 26.02.2016 р.,Громадська організація «Міжнародна
дипломатична місія «Організація безпеки спільноти Європи» просить Вас сприяти
проведенню Громадської експертизи діяльності Міністерства закордонних справ України
в питаннях виконання Міністерством закордонних справ України Постанови Кабінету
Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики та Закону України Про
звернення громадян.
Згідно з п.3 «Порядку сприяння проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої
влади» надаємо інформацію, необхідну для проведення громадської експертизи:
1. Громадська організація «Міжнародна дипломатична місія «Організація безпеки спільноти
Європи», зареєстрована Міністерством юстиції України 15 жовтня 2015 року,№ 1439565
ідентифікаційний код 40030533.
2. Адреса Громадської організації «Міжнародна дипломатична місія «Організація безпеки
спільноти Європи: 01030, Україна, м. Київ, вул.Богдана Хмельницького 42/32, 5-й
під’їзд,офіс 1.
3. E.mail: dipmision@gmail.com

4. Предмет громадської експертизи: оцінка ефективності діяльності Міністерства
закордонних справ України в питаннях виконання Міністерством закордонних
справ України Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року
№996 Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики та Закону України Про звернення громадян.
5. Мета громадської експертизи: Визначення стану виконання Міністерством
закордонних справ України Постанови Кабінету Міністрів України від 3
листопада 2010 року №996 Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики та Закону України Про звернення
громадян.
Проведення оцінки діяльності Міністерства закордонних справ України,
ефективності прийняття і виконання рішень, підготовку пропозицій,
щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх врахування Міністерством
закордонних справ України у своїй роботі.

Підвищити ефективність державної політики у сфері забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики.
-

-

Перелік документів,необхідних для проведення громадської експертизи:
Конституція України;
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2008 року №976 (зі змінами) Про
затвердження порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів
виконавчої влади;

Закон України про інформацію,
Закон України Про громадські об’єднання,
Закон України про звернення громадян,
Указ Президента України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні» № 68/2016 від 26.02.2016 р.
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики
та Закону України Про звернення громадян.
Копії Наказів (розпоряджень) Міністра,інших посадових осіб міністерства закордонних
справ України (далі орган):
 Про організацію проведення консультацій з громадськістю за 2015-2017
 Про результати проведення консультацій з громадськістю за 2015-2017
 Нормативно-правові акти,або пропозиції щодо реалізації органом державної
політики проведення консультацій з громадськістю у відповідній сфері
державного і суспільного життя.
 Наказ про створення спеціальної рубрики “Консультації з громадськістю”,
офіційного веб-сайту органу
 Матеріали,оприлюднені в рубриці“Консультації з громадськістю”,
офіційного веб-сайту органу
 Орієнтовні плани органу по проведенню консультацій з громадськістю на
2015-2017 роки
 Матеріали з урахуванням результатів попередніх консультацій з
громадськістю за 2015-2017 роки
 Оприлюднення орієнтовних планів органу по проведенню консультацій з
громадськістю за 2015-2017 роки на офіційному веб-сайті міністерства,або в
інший прийнятний спосіб
 Матеріали проведення консультацій з громадськістю,не включені в
орієнтовний план за 2015-2017 роки
 Матеріали проведення консультацій з Громадською радою при міністерстві
закордонних справ України за 2015-2017 роки

 Проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні























матеріали до них,подані Громадській раді при МЗС України за 2015-2017
роки
Матеріали по взаємодії із засобами масової інформації,надані
інформаційно-аналітичні матеріали за 2015-2017 роки
Накази,розпорядження,аналізи вивчення громадської думки та прийняті міри
органом за 2015-2017 роки
Плани заходів з організації та проведення публічних обговорень за 20152017 роки
Матеріали публічного громадського обговорення ,щодо проектів
нормативно-правових актів,які стосуються прав,свобод та обов’язків
громадян,передбачають провадження регуляторної діяльності органу за
2015-2017 роки
Матеріали публічного громадського обговорення ,щодо проектів
нормативно-правових актів,які визначають стратегічні цілі, пріоритети і
завдання у сфері діяльності органу,рішення стосовно їх виконання за 20152017 роки
Матеріали оприлюдненої інформації про проведення публічних обговорень
за 2015-2017 роки
Матеріали витрачання бюджетних коштів(звіти головного розпорядника
бюджетних коштів) за 2015-2016 роки
Проекти регуляторних актів,які були внесені на громадське обговорення за
2015-2017 роки
Матеріали публічних заходів (конференцій,форумів,громадських
слухань,засідань за круглим столом,зборів,зустрічей,нарад з
громадськістю,інтернет і відео конференцій) за 2015-2017 роки
Матеріали,протоколи Громадської ради при органі за 2015-2016 роки
Матеріали виступів на засіданнях Громадської ради,засіданнях правління
Громадської ради,в комітетах Громадської ради посадових осіб органу за
2015-2016 роки
Аналіз інформації про оцінку громадськістю ефективності запропонованого
органом виконавчої влади шляху вирішення питання за 2015-2017 роки
Проведені аналізи результатів публічного обговорення за 2015-2017 роки
Матеріали оприлюднених результатів обговорення на офіційному вебсайті органу виконавчої влади або за відсутності відповідної технічної
можливості в інший прийнятний спосіб за 2015-2017 роки
Накази,розпорядження органу для організаційного забезпечення
проведення публічного громадського обговорення, утворення робочих груп
за 2015-2017 роки
Копії протоколів,у яких зафіксовані висловлені в усній формі пропозиції і
зауваження за 2015-2017 роки
Звіти органу за результатами публічного громадського обговорення,
електронних консультацій з громадськістю на паперових носіях за 20152017 роки
Звіти про результати публічного громадського обговорення
та електронних консультацій з громадськістю,доведені до відома
громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті, урядовому
веб-сайті органу "Громадянське суспільство і влада" за 2015-2017 роки
Матеріали проведення соціологічних досліджень та спостережень
(опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів,
фокус-групи тощо) за 2015-2017 роки

 Матеріали про створення телефонних "гарячих ліній",проведення
















моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та
електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних
соціальних груп населення та заінтересованих сторін за 2015-2017 роки
Матеріали опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях
громадян
пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення
громадської думки за 2015-2017 роки
Копії рішень органу,прийняті за результатами розгляду пропозицій
Громадської ради в 2015-2016 роках
Матеріали розгляду органом рішень громадської ради в 2015-2016 роках
Річні плани Громадської ради за 2015-2016 роки
Копії установчих документів, склад громадської ради, протоколи засідань,
прийняті рішення та інформація про хід їх виконання за 2015-2016 роки
Наказ органу про дострокове припинення діяльності Громадської ради в
2017 році
Акт про припинення діяльності громадської ради,оформлений органом в
2017 році
Копія наказу про забезпечення секретаріату громадської ради
приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та
проведення її засідань за 2015-2017 роки
Копія затвердженого положення Про Громадську раду при МЗС України
Наказ органу про утворення ініціативної групи з підготовки та проведення
установчих зборів Громадської ради за 2017 рік
Копія повідомлення про дату,час,місце проведення Установчих зборів в 2017
році
Список кандидатів до складу Громадської ради в 2017 році
Список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в
участі в установчих зборах в 2017 році

 Копія рішення Установчих зборів Громадської ради в 2017 році
 Копія рішення органу про затвердження складу Громадської ради в 2017






році
Матеріали по організації по перевірці стану розгляду заяв чи скарг громадян,
вживаних органом заходів по усунення причин, що їх породжують за 20152017 роки
Матеріали системного аналізу та інформування населення про хід розгляду
заяв чи скарг громадян за 2015-2017 роки
Копія наказу (розпорядження)органу про особистий прийом громадян за
2015-2017 роки
Журнали реєстрації звернення громадян за 2015-2017 роки
Копія наказу (розпорядження)про скриньку прийому документів в коридорі
міністерства

6. Відповідь на Запит прошу направити за адресою:
01030, Україна, м. Київ, вул.Богдана Хмельницького 42/32, 5-й під’їзд,
офіс 1.
7. Особа уповноважена отримувати відповідь на Запит: Президент Громадської
організації «Міжнародна дипломатична місія «Організація безпеки спільноти Європи»
Павловський Владислав Андрійович ,тел.. 097-621-11-77, 050-555-79-35. E.mail:
dipmision@gmail.com

8. Відповідно до п.4 Порядку сприяння проведенню Громадської експертизи діяльності
органів виконавчої влади,затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від
05.10.2008 року №976
прошу Вас:
- Видати в тижневий строк Наказ про проведення громадської експертизи і заходів з
підготовки документів та інших матеріалів,необхідних для проведення громадської
експертизи із зазначенням прізвищ та посади особи,відповідальної за забезпечення
взаємодії з нашою командою;
- Утворити робочу групу для підготовки матеріалів,необхідних для проведення
громадської експертизи;
- Розмістити в тижневий строк інформацію про надходження запиту,щодо проведення
громадської експертизи та заходи,здійснені МЗСУ з метою сприяння її проведенню на
сайті МЗСУ.
- Надати копії документів та інших матеріалів,необхідних для проведення громадської
експертизи.
- Визначити час,виділити приміщення для роботи робочої групи
- При необхідності,забезпечити членам нашої команди вільний вхід до виділених
приміщень
З повагою:
Президент Громадської організації
«Міжнародна дипломатична місія
«Організація безпеки спільноти Європи»

В.А.Павловський

Виконавець: Павловський тел..0976211177

