
ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
«____» ________ 2022 року Київ №______ 

Про проведення гендерного аудиту
в апараті  Державної міграційної служби 
України

 Відповідно до підпункту 4 пункту 2 Типових завдань і ключових 
показників результативності, ефективності та якості службової діяльності 
державних службовців, які займають посади керівників центральних органів 
виконавчої влади, на 2022 рік, затверджених розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1779-р, пункту 1.2. Методичних 
рекомендацій щодо проведення гендерного аудиту підприємствами, установами 
та організаціями, затверджених наказом Міністерства соціальної політики 
України від 09 серпня 2021 року № 448 (далі – Методичні рекомендації), 
підпункту 25 пункту 10 Положення про Державну міграційну службу України 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 
року № 360,

НАКАЗУЮ:

  1. Визначити ДОЗ (Промогайбенко В.В.) відповідальним за проведення 
гендерного аудиту в апараті ДМС.

2. Утворити робочу групу для проведення гендерного аудиту в апараті 
ДМС (далі – Робоча група) у такому складі:

голова Робочої групи – Смірнова  Ірина Сергіївна, заступник начальника 
управління – начальник відділу з питань дотримання гендерної рівності та 
опрацювання звернень громадян, інформаційних запитів управління 
організаційної роботи Департаменту організаційного забезпечення;

 заступник голови Робочої групи - Куцмай Олена В’ячеславівна, головний 
спеціаліст відділу управління персоналом апарату ДМС Управління персоналу;

 секретар Робочої групи – Єременко Оксана Олександрівна, головний 
спеціаліст відділу внутрішніх та зовнішніх комунікацій Управління 
комунікацій та електронних сервісів;

 координатор Робочої групи – Рябова Наталія Володимирівна, головний 
спеціаліст відділу з питань дотримання гендерної рівності та опрацювання 
звернень громадян, інформаційних запитів управління організаційної роботи 
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Департаменту організаційного забезпечення;
члени Робочої групи:
Шемет Світлана Олегівна, заступник директора Департаменту – 

начальник відділу фінансового забезпечення та бюджетного планування 
Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерської служби;

Хоменко Володимир Миколайович, начальник відділу супроводження 
функціонування ЄДДР Департаменту інформатизації, телекомунікацій та 
захисту інформації;

Бартащук Олександр Михайлович, заступник начальника відділу з питань 
дотримання гендерної рівності та опрацювання звернень громадян, 
інформаційних запитів управління організаційної роботи Департаменту 
організаційного забезпечення;

Дубовик Тетяна Анатоліївна, заступник начальника відділу реєстрації та 
еміграції Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації;

Хізяк Анна Сергіївна, головний спеціаліст відділу нормативно-правового 
забезпечення Департаменту юридичного забезпечення;

Толмачов Даніїл Дмитрович, головний спеціаліст відділу з питань 
дотримання гендерної рівності та опрацювання звернень громадян, 
інформаційних запитів управління організаційної роботи Департаменту 
організаційного забезпечення;
           Дячук Надія Григорівна, головний спеціаліст сектору соціальної 
інтеграції Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства.

3. Затвердити План-графік проведення гендерного аудиту в апараті 
Державної міграційної служби України, що додається.

4.   ДОЗ (Промогайбенко В.В.), Робочій групі (Смірнова І.С.) 
забезпечити:

4.1. Проведення гендерного аудиту в апараті ДМС відповідно до 
положень Методичних рекомендацій;

4.2.  У термін до 14.10.2022 подання на затвердження Голові ДМС 
проєкту підсумкового звіту про результати проведення гендерного аудиту в 
апараті ДМС.

5. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату ДМС, 
головному спеціалісту з мобілізаційної роботи (Зінєвич О.А.) забезпечити:

5.1.  Сприяння Робочій групі у проведенні гендерного аудиту в апараті 
ДМС;

5.2. Виконання завдань, передбачених Планом-графіком проведення 
гендерного аудиту в апараті Державної міграційної служби України.

6. УКЕС (Кікнадзе Г.С.) забезпечити оприлюднення цього наказу на 
офіційному вебсайті ДМС.

  7.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова                                     Наталія НАУМЕНКО  
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