
Прокуратура Дніпропетровської області 

49044, м.Дніпропетровськ, пр.К.Маркса, 38 

СКАРГА 

на бездіяльність посадових осіб Дніпропетровської райдержадміністрації 

 

Інформуємо Вас, що ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань 
регуляторної політики» (надалі – Центр) на підставі «Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів  виконавчої влади» (затверджений Постановою Кабінету Міністрів 
України № 976 від 05.11.2008р. – надалі Порядок) намагалася провести громадську експертизу 
діяльності Дніпропетровської районної державної адміністрації, яка є органом виконавчої влади. 
Центр має право проводити громадську експертизу діяльності органів виконавчої влади, оскільки він 
за визначенням абз. 2 п. 2 Порядку є інститутом громадянського суспільства. 

Центр  поштою   направив  на  адресу   керівника  райдержадміністрації   письмовий   запит 

вих. №   про  проведення  громадської  експертизи  (копія  письмового  запиту  –  додається). 

 



Письмовий запит був отриманий райдержадміністрацією  _. Факт
 направлення письмового запиту та отримання цього запиту райдержадміністрацією 
підтверджується карткою поштового повідомлення про вручення рекомендованого листа (копія 
поштової картки – додається). 

Як встановлено п. 4 Порядку – орган виконавчої влади після надходження від 
інституту громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення громадської експертизи: 

1) видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про проведення такої експертизи і заходів, 
пов’язаних з підготовкою матеріалів, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та посади 
особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення взаємодії з інститутом 
громадянського суспільства, зміст якого доводить до відома інституту громадянського 
суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох днів з моменту його 
видання; 
2) утворює у разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів із залученням 
представників інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення громадської 
експертизи; 
3) розміщує у тижневий строк інформацію про надходження запиту щодо проведення 
громадської експертизи та заходи, здійснені органом виконавчої влади з метою сприяння її 
проведенню, на власному веб-сайті; 
4) подає інституту громадянського суспільства матеріали або завірені в установленому порядку 
їх копії з урахуванням вимог та строку, визначених Законом України «Про інформацію». 

У відповідності  до  ст. 33  Закону України  «Про  інформацію» термін вивчення  запиту на 
предмет можливості його задоволення не повинен перевищувати десяти календарних днів. 
Протягом вказаного терміну державна установа письмово доводить до відома запитувача, що 
його запит буде задоволено або що запитуваний документ не підлягає наданню для ознайомлення.  
Задоволення запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не передбачено законом. 
Аналогічний термін розгляду встановлюється і щодо запиту про надання письмової інформації. 

Після отримання письмового запиту у встановлені Законом України «Про інформацію» 
райдержадміністрація не повідомила Центр про можливість задоволення запиту та витребувані 
письмовим запитом про проведення громадської експертизи матеріали Позивачу не надав, що є 
порушенням ст. 33 Закону України «Про інформацію», та п/п. 4 п. 4 «Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади». Райдержадміністрація не розмістила на 
власному веб-сайті (сторінці в мережі Інтернет) інформацію про надходження запиту щодо 
проведення громадської експертизи та заходи, здійснені органом виконавчої влади з метою сприяння 
її проведенню, що є порушенням п/п. 3 п. 4 «Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади». Райдержадміністрація не довела до відома Центру власний 
наказ щодо сприяння проведенню громадської експертизи, що є порушенням п/п. 1 п. 4 «Порядку 
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади». Крім того, 
вважаємо, що райдержадміністрація не видала Наказ про проведення експертизи, що є порушенням 
п/п. 1 п. 4 «Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 
влади». 


