
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю 

на 2015 рік 

 

№ 

Питання або проект 

нормативно-правового 

акту 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій 

з громадськістю 

Строк проведення 

консультацій 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані сторони, 

на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде 

прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

1 Вжиття заходів щодо 

створення Громадської ради 

при ДМС відповідно до 

постанови КМУ  

від 03.11.2010 № 996 

Підготовка наказу про 

утворення ініціативної 

групи 

Затвердження складу 

ініціативної групи 

Установчі збори 

І квартал 2015 року Громадяни, інститути 

громадянського 

суспільства 

Начальник відділу 

інформаційного 

супроводження та зв’язків з 

громадськістю і ЗМІ 

Гунько С.О. 

 

Тел.: (044) 279-02-62 

hunko@dmsu.gov.ua 

2 Проект постанови Кабінету 

Міністрів України 

«Про внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 7 травня 2014 р. № 154» 

 

Електронні 

консультації  шляхом 

розміщення проекту на 

сайті ДМС України та 

Урядовому веб-сайті 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Січень 2015 року Іноземці та особи без 

громадянства, які 

визнані біженцями 

Директор Департаменту у 

справах іноземців та осіб без 

громадянства 

Науменко Н.М. 

 

Тел.: (044) 278-79-94 

naumenko@dmsu.gov.ua 

mailto:hunko@dmsu.gov.ua
mailto:chornous@dmsu.gov.ua


3 Проект постанови Кабінету 

Міністрів України 

«Про внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 7 травня 2014 р. № 153» 

 

Електронні 

консультації  шляхом 

розміщення проекту на 

сайті ДМС України та 

Урядовому веб-сайті 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Січень 2015 року Особи без громадянства Заступник начальника відділу 

з питань тимчасового 

та постійного проживання 

іноземців і осіб без 

громадянства 

Чорноус О.С. 

 

Тел.: (044) 278-70-98 

chornous@dmsu.gov.ua 

4 Проект Положення про 

центр прийому та 

перебування одиноких 

матерів та одиноких вагітних 

жінок із числа біженців та 

осіб, які потребують 

додаткового захисту, на базі 

пункту тимчасового 

розміщення біженців у  

м. Яготині Київської області 

Електронні 

консультації  шляхом 

розміщення проекту на 

сайті ДМС України та 

Урядовому веб-сайті 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Червень 2015 року Іноземці та особи без 

громадянства, які 

визнані біженцями та 

особами, які потребують 

додаткового захисту, та 

опинилися у складних 

життєвих обставинах 

Завідувач сектору соціальної 

інтеграції 

Бабійчук А.В. 

 

Тел.: (044) 278 66 74 

babiichuk@dmsu.gov.ua 
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