
 
 

№ 02/39 від 21 вересня 2009 р. 

Львівська обласна державна адміністрація 
79008, м.Львів, вул. Винниченка, 18 
 

ЗАПИТ 
ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

Відповідно до статей 9, 31, 32 Закону України "Про інформацію", пункту 3, 4 Порядку 
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року N 976, 
просимо посприяти у проведенні громадської експертизи діяльності Львівської обласної 
державної адміністрації. 

Подаємо інформацію, яка необхідна для проведення громадської експертизи: 
1) найменування об’єднання громадян, що здійснюватиме громадську 

експертизу: молодіжна організація „Інформаційно-правовий центр „НАШЕ ПРАВО”, 
зареєстрована Львівським обласним управлінням юстиції від 20 липня 2000 р. №749; 
м.Львів, вул.Газова, 26 оф.318, e-mail: nashepravo@gmail.com; 

2) предмет і мета громадської експертизи; 
предмет   громадської   експертизи: стан дотримання і виконання Львівською 

обласною державною адміністрацією положень Порядку проведення консультацій з 
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого 
постановою КМУ від 15.10. 2004 р. N 1378; 

мета громадської експертизи: оцінка діяльності Львівської обласної державної 
адміністрації щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики, ефективності прийняття і виконання адміністрацією рішень КМУ, внесення 
пропозицій щодо покращення залучення громадськості до участі в державному управлінні, 
підготовка пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх врахування 
органами виконавчої влади у своїй роботі. 

3) перелік документів та інших матеріалів, необхідних для проведення 
громадської експертизи: 

3.1. детальна інформація та перелік проведених консультацій з громадськістю у 2008 
р. та першому півріччі 2009 р.; 

3.2. детальна інформація про перелік і персональний склад усіх постійно діючих 
дорадчих органів при ЛОДА, а також загальна кількість проведених засідань дорадчих 
органів у 2008 р. та першому півріччі 2009 р.; 

3.3. детальна інформація про загальну кількість безпосередніх учасників консультацій 
з громадськістю, громадських рад (копії реєстраційних листів); 

3.4. детальна інформація про загальну кількість бюджетних коштів, що витрачені для 
вивчення громадської думки, залучення експертів у 2008 р. та першому півріччі 2009 р.; 

3.5. детальна інформація про загальну кількість внесених пропозицій та зауважень, а 
також пропозицій та зауважень, що враховані за результатами консультацій та діяльності 
дорадчих рад у 2008 р. та першому півріччі 2009 р. (копії письмових пропозицій, що 
враховані); 

3.6. копії протоколів засідань діючих дорадчих органів, які створені при ЛОДА та 
копії протоколів проведених консультацій з громадськістю у 2008 р. та першому півріччі 
2009 р.; 

3.7. копії затвердженого у встановленому порядку орієнтовного плану проведення 
консультацій з громадськістю за 2008 р. та перше півріччя 2009 р.;



 

 

 

3.8. копії протоколів громадських обговорень, що проводились ЛОДА за період 
2008 

р. та перше півріччя 2009 р.; 
3.9. копії аналітичних звітів щодо вивчення громадської думки за період 2008 

р. та перше півріччя 2009 р.; 
3.10. копії звернень об'єднань громадян про проведення консультацій з 

громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом; 
3.11. копії договорів із дослідницькими організаціями, окремими фахівцями, 

експертами, об'єднаннями громадян на проведення фахових, науково обґрунтованих 
соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу думок різних соціальних груп. 

 

Відповіді на запит просимо у встановленому порядку надсилати на адресу: 
79016, 

м.Львів,  вул.Газова,  36/1  оф.22;  уповноважена  особа  –  Лепак  Андрій  Стефанович,  
тел.: 
+38032 294-92-63; e-mail: andriy_lepak@ukr.net. 

 

Просимо також із дотриманням відповідних строків визначити відповідальну 
особу за забезпечення взаємодії з нашим центром у зв'язку з проведенням 
громадської експертизи, розмістити на веб-сайті Львівської обласної державної 
адміністрації (www.loda.gov.ua) інформацію про надходження запиту щодо 
проведення громадської експертизи та забезпечити надання необхідних матеріалів у 
встановленому порядку. 

 

 

З повагою, 
Президент Центру Андрій ЛЕПАК 

 


