ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ головного управління
Пенсійного фонду України в області
10.01.2018 № 10
Орієнтовний план
проведення консультацій з громадськістю органами Пенсійного фонду України в області у 2018 році
№
п/п

Питання або проект
нормативно-правового
акта

Захід, що
проводитиметься
у рамках
консультацій з
громадськістю

Строк
проведення
консультацій

Соціальні групи
населення та
заінтересовані
сторони, на які
поширюватиметь
ся дія рішення,
що буде прийняте
за результатами
консультацій

Контактні дані
структурного підрозділу,
відповідального за
проведення консультацій
(телефон, електронна
телефони, e-mail)

1

2

3

4

5

6

1

Роз’яснення застосування 1) Засідання за
законодавства
про круглим столом
загальнообов’язкове
2) Зустрічі з
державне
пенсійне громадськістю
страхування та пенсійне
забезпечення

Протягом
року

Різні
соціальні Управління пенсійного
групи населення
забезпечення
Фінансово - економічне
управління
Інші структурні підрозділи
Фонду в області
Начальники територіальних
управліннь фонду
53-90-11
53-90-20
54-12-17
54-12-28

54-12-20
54-12-08
54-12-18
21к®И.ц1и.20У.иа
2

Г ромадське обговорення
проектів
нормативноправових актів, що мають
важливе
суспільне
значення і стосуються
конституційних
прав,
свобод,
інтересів
і
обов’язків громадян, а
також
актів,
якими
передбачається
надання
пільг чи встановлення
обмежень для суб’єктів
господарювання
та
інститутів
громадянського
суспільства,
проектів
регуляторних актів

1) Електронні
консультації
2) Зустрічі з
громадськістю

Протягом
року (в міру
розроблення)

Різні
соціальні Юридичний відділ
групи населення
Фінансово - економічне
управління
Управління пенсійного
забезпечення
Управління інформаційних
систем та електронних
реєстрів
Відділ
персоналу
організаційно інформаційної роботи

та

Інші структурні підрозділи
Фонду в області
Начальники територіальних
управліннь фонду
54-12-27
54-12-17
54-12-14
54-12-21
54-12-25
211®if.Dfu.20V.ua

3

Проведення
аналізу
громадської
думки
стосовно
діяльності
органів Пенсійного фонду

Моніторинг
оприлюднених у
ЗМІ, в тому числі
електронних,

Протягом
року

Різні
соціальні Відділ персоналу та
групи населення
організаційно інформаційної роботи

України в області в тому зауважень
і
числі
у
сфері пропозицій
антикорупційної політики інститутів
громадянського
суспільства
та
окремих громадян

Управління
аудиту
та
контролю

Начальники територіальних
управліннь фонду
54-12-25
54-12-20
2и(й)И. pfu.gov. иа

Анкетування

4

Проведення моніторингу,
опрацювання
та
узагальнення висловлених
у зверненнях громадян
пропозицій та зауважень з
питань
пенсійного
забезпечення,
які
потребують висвітлення у
засобах масової інформаці

Аналіз звернень
громадян

внутрішнього
фінансового

Протягом
року

Різні
соціальні Відділ
адміністративногрупи населення
господарського
забезпечення
Відділ персоналу та
організаційноінформаційної роботи
53-90-11
54-12-29
2и(Й)І^РІи.20У.иа

