і

УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

Зі. O'?. 'ЬО'Ю

м.Івано-Ф ранківськ

№

Ч10_____________

Про затвердження плану заходів з
виконання Концепції реалізації
державної політики у сфері сприяння
розвитку соціально відповідального
бізнесу в області на період до 2030 року
Відповідно до розпорядження Кабінету М іністрів України від
01 липня 2020 року № 853-р «Про затвердж ення плану заходів з
виконання Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння
розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до
2030 року»:
1. Затвердити план заходів з виконання Концепції реалізації
державної
політики
у
сфері
сприяння
розвитку
соціально
відповідального бізнесу в області на період до 2030 року (далі - План
заходів), що додається.
2. Керівникам
структурних підрозділів обласної
адміністрації, головам районних державних адміністрацій:

державної

2.1. Забезпечити в межах компетенції виконання заходів.
2.2. Щ орічно до 01 лютого та 01 серпня подавати департаменту
економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної
державної адміністрації інформацію про виконання Плану заходів.
3. Рекомендувати міським головам міст обласного значення,
головам о б ’єднаних територіальних громад забезпечити виконання
завдань, визначених у пункті 2 цього розпорядження.
4. Координацію
роботи та узагальнення
інформації щодо
виконання
розпорядження покласти на головного відповідального
виконавця - департамент економічного розвитку, промисловості та
інфраструктури обласної державної адміністрації (С. Подошва).
5. Департаменту
економічного розвитку,
промисловості
та
інфраструктури
обласної
державної
адміністрації
(С. Подошва)
подавати узагальнену інформацію про виконання Плану заходів

з,
щорічно до 10 лю того та 10 серпня М іністерству розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України.
6.
Контроль за виконанням розпорядж ення покласти на заступника
голови обласної держ авної адміністрації С. Онищук.

Голова обласної
державної адміністрації

^ jZ-

Віталій Федорів

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
обл д ержад м і н істра ції
від 3 /. 07. *1ого
№ ЧїО
ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання Концепції державної політики
у сфері сприяння розвитку соціально відповідального
бізнесу в області на період до 2030 року
№
з/п

1.

2.

Найменування заходу

Строк
Відповідальні виконавці
Індикатори виконання заходу
виконання
Популяризація принципів та стандартів соціально відповідального бізнесу в Україні,
проведення інформ аційно-просвітницьких кампаній
Популяризація принципів та
Постійно
Структурні підрозділи
Проведено заходи інформаційного
стандартів соціально відповідального
облдержадміністрації, районні
характеру, зокрема, пош ирено
бізнесу в Україні відповідно до
державні адміністрації, міські
інформаційні, аналітичні матеріали,
положень Керівних принципів
виконавчі комітети міських рад міст
проведено семінари, засідання за
Організації економічного
обласного значення (за згодою), рад
круглим столом, експертні консультації
співробітництва та розвитку, Керівних
о б ’єднаних територіальних громад
принципів ООН з питань бізнесу та
(за згодою ), Івано-Ф ранківська
прав людини та Глобального договору
торгово-промислова палата (за
ООН, а також позитивного досвіду та
згодою ), громадські організації (за
практики суб’єктів господарської
згодою )
діяльності щодо соціально
відповідального бізнесу
Популяризація секторальних
Постійно
Управління екології та природних
П ідготовлено презентаційні матеріали;
керівництв Організації економічного
ресурсів облдержадміністрації,
проведено заходи інформаційного
співробітництва та розвитку (ОЕСР).
характеру, зокрема, пош ирено
департамент економічного розвитку,
зокрема щодо відповідального
промисловості та інфраструктури
інформаційні, аналітичні матеріали;

J.

4.

ведення бізнесу для
інституціональних інвесторів,
комплексної перевірки
конструктивної взаємодії із
заінтересованими сторонами у
видобувному секторі, для
відповідальних ланцю гів постачання
сільськогосподарської продукції та у
сфері виробництва одягу та взуття,
стосовно процедур перевірки щодо
відповідального ведення бізнесу
Розроблення та реалізація плану
національних та регіональних заходів
щодо популяризації Цілей сталого
розвитку, адаптованих для України,
зокрема популяризація їх
впровадження суб’єктами
господарської діяльності

Популяризація участі суб'єктів
господарської діяльності в організації
та підтримці системи охорони

облдержадміністрації, управління
міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій
облдержадміністрації, департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації, ІваноФ ранківська торгово-промислова
палата (за згодою), громадські
організації (за згодою)

проведено семінари, засідання за
круглим столом, експертні консультації

П остійно

Департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації, департамент
розвитку громад, територій,
дорожнього, житлово-комунального
господарства, містобудування та
арх іте ктури облдержадм ін істрації,
громадські організації (за згодою),
бізнес-асоціації (за згодою), бізнесспілки (за згодою)

Постійно

У правління екології та природних
ресурс і в облдержадм ін істрації.
районні державні адміністрації.

Реалізовано комплексні заходи щодо
інформування громад та суб’єктів
господарської діяльності про Цілі
сталого розвитку і стан їх досягнення в
області;
вклю чено відповідні заходи до стратегій
регіонального розвитку;
посилено соціальну відповідальність
бізнесу (політика із соціальної
відповідальності бізнесу включає,
зокрема, визначення пріоритетних цілей
сталого розвитку, інтеграцію їх у власні
бізнес-стратегії, відстеження стану
виконання заходів, визначених Цілями
сталого розвитку, та розміщ ення
інформації на офіційному веб-сайті
суб’єкта господарської діяльності)
Проведено заходи інформаційного
характеру, зокрема, поширено
інформаційні, аналітичні матеріали,

навколишнього природного
середовища, формування екологічної
свідомості та виховання поваги до
природи

Підвищення обізнаності суб’єктів
господарської діяльності з питань
збереження навколиш нього природ
ного середовища, пропагування та
стимулювання сталого використання
природних ресурсів, відтворення
екосистем, збереження біо- та ланд
шафтного різноманіття, використання
екологічно безпечних та енергоефективних технологій з урахуванням
міжнародних зобов'язань України
Забезпечення здійснення заходів з
недопущення неконтрольованого
поширення генетично модифікованих
організмів, а також моніторингу
впливу генетично модифікованих
організмів на о б ’єкти природного
середовища__________________________

Постійно

Постійно

виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою), рад
об’єднаних територіальних громад
(за згодою), Івано-Ф ранківська
торгово-промислова палата (за
згодою), громадські організації (за
згодою), Офіс із залучення та
підтримки інвестицій у Західній
Україні (за згодою)_________________
Управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації,
департамент освіти, науки та
молодіжної політики
облдержадміністрації, ІваноФ ранківська торгово-промислова
палата (за згодою), бізнес-асоціації
(за згодою), громадські організації
(за згодою)

Управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації,
департамент освіти, науки та
молодіжної політики облдерж
адміністрації, департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації,
громадські організації (за згодою)

Директор департаменту економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

проведено семінари, засідання за
круглим столом, експертні консультації

П роведено заходи інформаційного
характеру, поширено інформаційні,
аналітичні матеріали

Здійснено заходи інформаційного та
консультаційного характеру, поширено
інформаційно-аналітичні матеріали

Сергій Подошва

