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1.   Лідерство та управління Nazwa/tytuł
dokumentu

Data powstania
lub
obowiązywania
dokumentu

Załącznik/plik
do niniejszej
listy
dokumentów
(TAK/NIE)

Link do
strony
internetowej
(proszę
wkleić)

 UWAGI /
KOMENTARZE

1.1: Стратегічне
планування

·         Стратегічний план –
поточний чи попередній,
всієї ОТГ чи населених
пунктів, що до неї входять

 

·         Інший документ, що
містить цілі або бачення
розвитку ОТК
·         Річні
бюджетні/операційні
плани

1.2: Управління
повноваженнями органу
місцевого
самоврядування

·         План об’єднання ОТГ
– історія попередніх рівнів
місцевого самоврядування

 

·         Організаційна
структура органів влади
ОТГ, перелік підрозділів,
кількість штату, посадові
інструкції із описом
обов’язків
 

1.3: Лідерство у
місцевому економічному
розвитку (МЕР)

·         Інформація про
виконання місцевого
бюджету

 

·         План соціально-
економічного розвитку або
план МЕР
·         План реалізації МЕР
та/або оновлені документи
·         Формальні партнерства
чи угоди – державно-
приватні партнерства,
інституційні угоди
 

1.4: Результативне
організаційне
управління ·         Статут ОТГ

 

·         Нормативно-правові
акти/процедури місцевої
ради
·         Відповідні кодекси
процедур, політики,
контрольні листи або
доручення на допомогу
співробітникам ОТГ в їхній
роботі



 

1.5: Персонал,
управління ним та
прийом на роботу

·         Інструкції чи опис
системи управління
персоналом

 

·         Організаційна схема
органів влади ОТГ,
посадові інструкції
·         Тарифна сітка та
розподіл персоналу по ній,
із зазначенням
відповідного бюджету.
Будь-які посади, які не
підпадають під сітку, та
чому це так.
·         Поточні або попередні
приклади оголошень про
вакантні посади
·         Опис системи
управління результатами
роботи
·         Програма навчання
під час прийому на роботу
 

2.   Управління фінансами та
бюджетування

Nazwa/tytuł
dokumentu

Data powstania
lub
obowiązywania
dokumentu

Załącznik do
niniejszej
listy
dokumentów
(TAK/NIE)

Link do
strony
internetowej
(proszę
wkleić)

 UWAGI /
KOMENTARZE

2.1: Розробка та
виконання бюджету

·         Поточний річний
бюджет ОТГ
·         Останні звіти про
виконання бюджету – 4
квартальні та/або два річні
·         Копії публікацій
бюджету або звітів про
виконання бюджету або
відповідні посилання на
інтернет-ресурси
 

2.2: Доходи

·           Податковий
план/Прогноз надходжень
ОТГ
·           Розроблений план із
покращення надходжень
(ППН)
·           Поточні чи попередні
аналітичні звіти про
надходження
 

2.3: Закупівлі

·         Інструкції чи
процедури з питань
закупівель цієї ОТГ

 ·         План закупівель ОТГ
·         Поточні чи
попередньо оголошені
тендери
 

2.4: Управління
активами

·         Реєстр об’єктів
комунальної власності

 

·         Процедури або опис
системи управління
активами

 
2.5:Фінансова звітність
та аудит

·         Поточні чи попередні
звіти за підсумками аудиту



 
·         Відкрита документація
з питань аудиту
·         План дій за
підсумками аудиту
 

3.   Надання послуг Nazwa/tytuł
dokumentu

Data powstania
lub
obowiązywania
dokumentu

Załącznik do
niniejszej
listy
dokumentów
(TAK/NIE)

Link do
strony
internetowej
(proszę
wkleić)

 UWAGI /
KOMENTARZE

3.1: Планування надання
послуг

·         план удосконалення
надання послуги (ПУНП)
та результати, що можуть
бути виміряні

 
·         Облік/аналіз плати за
послуг за ПУНП
·         Бюджети ОТГ
·         Організаційна
структура органів влади
ОТГ
 

3.2: Покриття послуг та
доступ громадян

·           Інформація ОТГ щодо
надання послуг

 

·           Карти/дані ОТГ щодо
розташування
інфраструктури послуг та
домогосподарств
 

3.3: Механізми
зворотного зв’язку
стосовно надання
послуг

·         Дані/звіти про послуги
та одержаний зворотний
зв’язок

 

·                    Копія інструментів
зворотного зв'язку, які
використовуються
(протоколи зборів, он-лайн
форма, скріншот сайту тощо)

3.4: Задоволеність
послугами з боку
громадян

·         Документ бо
документи, в яких є повна
інформація про послуги в
ОТГ або посилання на
інтернет-ресурси

 

·         Архівні документи з
питань управління
послугами та їх обліку –
показники збору платежів

 

·         Результати опитувань
громадян чи користувачів
послуг АБО дані
опитувань у рамках
DOBRE
 

3.5: Інформаційно-
роз’яснювальна робота
з питань надання послуг

·         Документ, в якому є
повна інформація про
послуги ОТГ або
посилання на інтернет-
ресурси

 

·         Комунікаційний
план/Комунікаційна
стратегія/План заходів
інформування ОТГ



·         Матеріали
інформаційно-
роз’яснювальної роботи чи
кампаній з підвищення
обізнаності – реклама,
флаєри, оголошення про
заходи, веб-сайт тощо.
 

4.   Участь громадськості Nazwa/tytuł
dokumentu

Data powstania
lub
obowiązywania
dokumentu

Załącznik do
niniejszej
listy
dokumentów
(TAK/NIE)

Link do
strony
internetowej
(proszę
wkleić)

 UWAGI /
KOMENTARZE

4.1: Надання публічної
інформації

·         Персонал та
процедура комунікації з
громадськістю в ОТГ

 

·         Комунікаційна
стратегія/стратегія/план
інформування ОТГ
·         Веб-сайт ОТГ – як
часто він оновлюється?
 

4.2: Прозорість місцевої
ради

·         Нормативно-правові
акти місцевої ради,
посилання на публікації в
інтернеті

 

·         Календар засідань
місцевої ради, графік
засідань

 

·         До 3 прикладів
протоколів попередніх
засідань ради – посилання
на публікації в інтернеті

4.3: Інформаційні
технології для
демократії

·         Стратегічні плани ОТГ
– технологічні компоненти

 
·         Веб-сайт, додатки,
соціальні мережі ОГ
 

4.4: Гендерна
інклюзивність

·         Документ, який
регулює питання
гендерної політика ОТГ

 

·         Бачення, стратегічні
плани, Плани
удосконалення послуг,
Плани місцевого
економічного розвитку
ОТГ – чи передбачено
будь-які положення з
гендерного питання?
·         Бюджети – чи є
підрозділи із урахуванням
гендерних питань?
·         Документи щодо
політики найму –
 

4.5: Залучення молоді

·         Стратегічні плани
ОТГ, ПУНП, Плану МЕР –
положення щодо
залучення молоді

 
·         Стратегія залучення
молоді ОТГ



·         Рішення/Протокол
щодо створення/статут
Молодіжної місцевої ради
 




