
 

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО 

ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

28.09.2018             Київ                     № 97 

 
Про проведення громадської експертизи 

 

Відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.11.2008 № 976 (далі – Порядок), на підставі запиту 

громадської організації «Українська демократія» від 24.09.2018 № 2409-1810 

щодо проведення громадської експертизи діяльності Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України  

(далі – МТОТ), 

НАКАЗУЮ: 

1. Визначити завідувача Сектору взаємодії із засобами масової інформації 

та громадськістю Красько Олену Миколаївну, начальника Відділу правового 

забезпечення Павловського Андрія Броніславовича, головного спеціаліста 

відділу адміністративно-організаційного забезпечення та інформаційних 

технологій Управління адміністративно-організаційної діяльності Ященко 

Тетяну Миколаївну відповідальними особами за забезпечення взаємодії                     

з громадською організацією «Українська Демократія» у зв’язку з надходженням 

запиту щодо проведення громадської експертизи. 

2. Керівникам структурних підрозділів МТОТ згідно з вимогами Закону 

України «Про інформацію», Порядку та відповідно до компетенції протягом 

чотирьох робочих днів з моменту видання цього наказу надати в електронному 

вигляді запитувані громадською організацією «Українська демократія» 

матеріали для проведення громадської експертизи (далі – матеріали)                        

на електронну адресу: press@mtot.gov.ua (за наявності підстав, визначених 

Порядком, повідомити про необхідність продовження строку, але не більше                   

ніж на 20 днів з моменту видання цього наказу). 

3. Відповідальним особам: 

1) протягом трьох днів довести зміст цього наказу до відома громадської 

організації «Українська демократія»; 

2) у разі необхідності повідомити громадську організацію «Українська 

демократія» про продовження строку подання матеріалів до 20 робочих днів; 

3) відповідно до Закону України «Про інформацію» та Порядку надати 

громадській організації «Українська Демократія» матеріали для проведення 

громадської експертизи. 

mailto:press@mtot.gov.ua


4. Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю  

(Красько О.М.): 

1) у тижневий строк забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті 

МТОТ цього наказу, а також інформації про надходження запиту громадської 

організації «Українська демократія»; 

2) відповідно до пунктів 6 і 7 Порядку в разі надходження експертних 

пропозицій від громадської організації «Українська Демократія» здійснити 

заходи для їх розгляду та забезпечити їх оприлюднення на офіційному веб-сайті 

МТОТ. 

5. Відділу правового забезпечення (Павловський А.Б.) забезпечити 

юридичний супровід сприяння МТОТ проведенню громадської експертизи. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Державний секретар Міністерства підпис С. Л. ЗЛАКОМАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


