ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
Про ведення консультацій з громадськістю Держгірпромнагляду України на 2015 рік
№

Питання або проект нормативноправового акта

1

Роз’яснення змісту з реалізації пріоритетних
напрямів роботи у сфері промислової безпеки
та охорони праці.
Висвітлення
заходів,
проведених
Держгірпромнаглядом
та
його
територіальними органами, що спрямовані на
привернення
уваги
суспільства
до
необхідності збереження життя і здоров’я
працівників та формування культури охорони
праці

Захід, що
проводитиметься у
рамках консультацій з
громадськістю

- організація науковопрактичних семінарівнарад з охорони праці та
промислової безпеки;
- участь
керівництва
Служби у конференціях,
брифінгах, нарадах, пресконференціях, теле- та
радіо- сюжетах;
- висвітлення
засобах
інформації.

подій
в
масової

- розміщення
на
офіційному веб-сайті
(www.dnop.gov.ua)

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, е-mail)

Січень грудень

Роботодавці,
працівники
підприємств, установ та
організацій, ЗМІ,
профспілки,
представники інститутів
громадянського
суспільства

Завідувач сектору з
міжнародної діяльності,
взаємодії
з
громадськістю
та
інформаційного
забезпечення
Дудковський Тарас
Георгійович
тел. 248-74-35
dudkovsky@dnop.gov.ua
Начальники управлінь,
самостійних
відділів,
секторів

2

2

Звіт про витрачання бюджетних коштів за
2015 рік

3

Рішення
Громадської
Держгірпромнагляді України

ради

при

Оприлюднення звіту на
веб-сайті
(www.dnop.gov.ua)

- формування складу нової
Громадської ради при
Держгірпромнагляді
України
- організація участі
керівництва
Держгірпромнагляду у
засіданнях Громадської
ради;
- розміщення на
офіційному веб-сайті

4

Проведення консультацій з громадськістю
проектів нормативно правових актів у сфері
Оприлюднення
промислової безпеки та охорони праці, які
нормативно правових актів
стосуються прав та інтересів громадян
на офіційному веб-сайті в
відповідно до планів нормотворчої та
рубриці «Діяльність»,
регуляторної діяльності Держгірпромнагляду
підрубриці «Регуляторна
України на 2015 рік
діяльність»

5

Рішення за результатами засідань колегії
Держгірпромнагляду України

Організація засідань
колегій
Держгірпромнагляду з
актуальних питань
промислової безпеки та
охорони праці із
запрошенням

Начальник Управління
бухгалтерського обліку
та фінансової звітності
Шумило
Галина
Григорівна
Тел..289-39-91

I квартал
2015 р.

І-квартал
2015 р.

Щоквартально

Члени громадської Ради
при
Держгірпромнагляду
України

Сектор взаємодії з ВРУ,
ЗМІ та з міжнародної
діяльності
тел. 248-74-35

Сектор взаємодії з ВРУ,
ЗМІ та з міжнародної
діяльності
тел. 248-74-35
Суб’єкти
Управління нормативно
Січень господарювання усіх
- правового та
грудень
галузей економіки та їх юридичного
працівники
забезпечення
тел. 289-04-95
начальники управлінь,
самостійних
відділів,
секторів
Секретар
колегії
Протягом року
Роботодавці,
Держгірпромнагляду
згідно з
працівники
Ірина
щорічним
підприємств, установ та Невгад
Олександрівна
планом засідань
організацій, ЗМІ,
колегії
представники інститутів тел/факс. 284-39-27
inevgad@dnop.gov.ua
Держгірпромна
громадянського
гляду
суспільства

3

6

7

Організація та проведення Дня охорони праці

представників
громадськості та ЗМІ
Розміщення інформаційних
матеріалів на офіційному
веб-сайті Служби, виступи
у ЗМІ

Підвищення
ефективності
роботи - організація особистого
Держгірпромнагляду
із
зверненнями прийому громадян
громадян,
удосконалення
механізмів керівництвом Служби
взаємодії з громадянським суспільством,
реагування на пропозиції і зауваження
громадян та їх об’єднань, вивчення
громадської думки
- участь керівництва
Служби у роботі прямої
телефонної лінії в Кабінеті
Міністрів України

Квітень
2015 р.

Січень –
грудень

у терміни
визначені
Кабінетом
Міністрів
України

Сектор взаємодії з ВРУ,
ЗМІ та з міжнародної
Роботодавці,
діяльності
працівники
тел. 289-12-14
підприємств, установ та
Управління нормативно
організацій, ЗМІ,
- правового та
представники інститутів
юридичного
громадянського
забезпечення
суспільства
тел. 289-04-95
начальники управлінь,
самостійних відділів,
секторів
Роботодавці,
працівники
підприємств, установ та
організацій, ЗМІ,
профспілки,
представники інститутів
громадянського
суспільства

Помічник Голови
Держгірпромнагляду
тел. 284-39-27

Сектор взаємодії з ВРУ,
ЗМІ та з міжнародної
діяльності
тел. 248-74-35

