ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
прикордонної служби України
« __ » грудня 2021року № ___ - АГ
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю в Адміністрації Державної прикордонної служби України у 2022 році
№
з/п

Питання або проєкт
нормативно-правового акта

Захід, що проводитиметься в
рамках консультацій з
громадськістю

Строк
проведення
консультацій

1.

Організація заходів щодо
запобігання
поширенню
захворювань
на
гостру
респіраторну хворобу COVID19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2, серед особового
складу
Державної
прикордонної служби України
у епідемічному сезоні 20212022 рр, мінімізації наслідків
та забезпечення готовності
відомчих
лікувальнопрофілактичних
закладів до надання медичної
допомоги.

Засідання за круглим столом
між
керівництвом
Держприкордонслужби
України, Громадською радою
при
Адміністрації
Держприкордонслужби
України та ветеранською
організацією
Держприкордонслужби
України
(або
відеоконференція).

березень
2022 року

2.

Щодо
соціально-правової
реабілітації 22463 ветеранів і
пенсіонерів - прикордонників,
які у 2014 році безпідставно
потрапили під дію Закону

Засідання за круглим столом
між
керівництвом
Держприкордонслужби,
Громадською
радою
при
Адміністрації

березень 2022
року

Соціальні групи населення та
заінтересовані сторони, на які
поширюватиметься дія рішення, що
буде прийняте за результатами
консультацій
Заінтересовані структурні підрозділи
Адміністрації Держприкордонслужби,
Громадська рада при Адміністрації
Держприкордонслужби,
профспілка
Держприкордонслужби,
військовослужбовці,
працівники,
ветерани (пенсіонери) та члени їхніх
родин.

Ветеранські (прикордонні) організації,
ветерани
(пенсіонери)
–
прикордонники та члени їхніх родин.

Контактні дані
особи/структурного підрозділу,
відповідального за проведення
консультацій (телефон, e-mail)
Департамент персоналу
Управління охорони
здоров’я
Організація
та
проведення
консультацій:
заступник
директора
департаменту
–
начальник
управління охорони здоров’я
Департаменту
персоналу
полковник
медичної
служби
Михайло КАРНАУХ,
(044)-239-85-15.
Роз'яснення,
узагальнення та аналіз результатів
консультацій:
начальник
лікувальнореабілітаційного
відділу
полковник
медичної
служби
Сергій АЛЄКСЄЄВ,
(044)-527-64-75)
Департамент персоналу
Управління .юридичного
забезпечення
Організація та проведення
консультацій:
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3.

4.

України
«Про
очищення
влади» та були колективно,
без вини, в позасудовому
порядку, на 10 років (до
жовтня 2024 року) репресовані
(люстровані та/або обмежені в
законних правах). Проект
законодавчого
акту
щодо
реабілітації.
Фонд оплати праці у 2022
році. Особливості нарахування
грошового
забезпечення
військовослужбовцям.
Особливості
нарахування
складових заробітної плати
працівникам і державним
службовцям
Актуальні питання пенсійного
забезпечення
ветеранівприкордонників та членів їхніх
сімей.

Держприкордонслужби
та
ветеранськими
(прикордонними)
організаціями,
за
участю
народних депутатів України
(за згодою) та представників
Міністерства юстиції України
(за згодою).

В.о. голови (перший заступник
голови) Громадської ради при
Адміністрації
Держприкордонслужби Дмитро
АКІМОВ,
(067)-236-36-36.

Засідання за круглим столом
між
керівництвом
Держприкордонслужби,
Громадською
радою
при
Адміністрації
Держприкордонслужби,
профспілками
Держприкордонслужби
та
ветеранськими
(прикордонними)
організаціями.

березень,
квітень
2022 року

Персонал
(військовослужбовці)
Державної
прикордонної
служби
України,
Громадська
рада
при
Адміністрації Держприкордонслужби,
профспілка
Держприкордонслужби,
ветеранські (прикордонні) організації,
широкий загал.

Про
стан
фінансування
Державної
прикордонної
служби України у 2022 році.

Засідання за круглим столом
між
керівництвом
Держприкордонслужби,
Громадською
радою
при
Адміністрації
Держприкордонслужби,
профспілками
Держприкордонслужби
та
ветеранськими
(прикордонними)
організаціями.

квітень
2022 року

Особовий
склад
Держприкордонслужби
України,
Громадська рада при Адміністрації
Держприкордонслужби України та
ветеранська
організація
Держприкордонслужби України.

Фінансово-економічне
управління
Організація
та
проведення
консультацій:
Олександр ДАХНО, начальник
Фінансово-економічного
управління – головний бухгалтер,
(044) 239-85-50.
Роз’яснення
проєкту
акта,
узагальнення та аналіз результатів
консультацій:
Віра МИРОНЧУК, начальник
відділу з питань методології
пенсійного
та
соціального
забезпечення,
(044) 527-62-05.
Володимир
МАТВЄЄВ,
начальник відділу організації
оплати праці та соціальних
виплат,
(044) 527-62-79.
Фінансово-економічне
управління
Організація
та
проведення
консультацій:
Олександр ДАХНО, начальник
Фінансово-економічного
управління – головний бухгалтер,
(044) 239-85-50.
Роман
БОЙЧУК,
заступник
начальника відділу фінансування
та
організації
бюджетного

3
5.

Умови прийому на навчання
до Національної академії для
здобуття вищої освіти в 2022
році відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки
України від 13.10.2021 №1098.

Засідання за круглим столом
між
керівництвом
Держприкордонслужби
України, Громадською радою
при
Адміністрації
Держприкордонслужби
України.

квітень
2022 року

Особовий
склад
Держприкордонслужби України,
Громадська рада при Адміністрації
Держприкордонслужби України.

6.

Трудові відносини: правила
трудового
розпорядку,
відпустки,
проведення
оргштатних змін (проблемні
питання на сучасному етапі),
оздоровлення
працівників,
дітей та членів сімей.

Засідання за круглим столом
між
керівництвом
Держприкордонслужби,
Громадською
радою
при
Адміністрації
Держприкордонслужби
та
профспілками
Держприкордонслужби.

червень
2022 року

Державні службовці та працівники
Держприкордонслужби, профспілки
Держприкордонслужби.

7.

Колективні
договори
та
контроль за їх виконанням,
ведення соціального діалогу
між
керівництвом
і
профспілками
Держприкордонслужби.

Засідання за круглим столом
між
керівництвом
Держприкордонслужби,
Громадською
радою
при
Адміністрації
Держприкордонслужби
та
профспілками
Держприкордонслужби.

остання середа
вересня
2022 року

Персонал (державні службовці та
працівники) Держприкордонслужби,
профспілки Держприкордонслужби.

8.

Підведенням підсумків за
виконанням Галузевої угоди та
колективних договорів між
керівництвом
Державної
прикордонної служби України
та проспілками.

Засідання за круглим столом
між
керівництвом
та
профспілковими
організаціями
Держприкордонслужби
України,
(відеоконференція).

остання середа
вересня
2022 року

Персонал (державні службовці та
працівники) Держприкордонслужби,
профспілки Держприкордонслужби.

9.

Основні підсумки оздоровчого
сезону у 2022 році.

Засідання за круглим столом
між
керівництвом

жовтень
2022 року

Особовий
Держприкордонслужби

склад
України,

процесу,
(044) 527-63-40.
Департамент персоналу
Управління
професійної
підготовки
Організація та проведення
консультацій:
Олег
ФІГУРА,
начальник
управління
професійної
підготовки
Департаменту
персоналу,
(044) 527-62-75.
Департамент персоналу
Профспілка
Держприкордонслужби
Організація
та
проведення
консультацій:
Голова
Профспілки
Держприкордонслужби Антоніна
ПТИЦЯ,
(044) 527-64-38.
Департамент персоналу
Профспілка
Держприкордонслужби
Організація
та
проведення
консультацій:
Голова
Профспілки
Держприкордонслужби Антоніна
ПТИЦЯ,
(044) 527-64-38.
Департамент персоналу
Профспілка
Держприкордонслужби
Організація
та
проведення
консультацій:
Голова
Профспілки
Держприкордонслужби Антоніна
ПТИЦЯ,
(044) 527-64-38.
Департамент персоналу
Управління охорони здоров’я

4
Держприкордонслужби
України, Громадською радою
при
Адміністрації
Держприкордонслужби
України та ветеранською
організацією
Держприкордонслужби
України
(або
відеоконференціяю).

Громадська рада при Адміністрації
Держприкордонслужби України та
ветеранська
організація
Держприкордонслужби України.

10.

Про вдосконалення системи
оперативного
реагування
посадовими
особами
Адміністрації
Державної
прикордонної служби України
на інформацію про можливі
корупційні
діяння
прикордонників.

Засідання за круглим столом
між
керівництвом
Держприкордонслужби,
Громадською
радою
при
Адміністрації
Держприкордонслужби
та
профспілками
Держприкордонслужби
(або відео конференція).

жовтень
2022 року

Особовий
склад
Держприкордонслужби
України,
Громадська рада при Адміністрації
Держприкордонслужби України та
ветеранська
організація
Держприкордонслужби України.

11.

Стан житлового будівництва в
Державній
прикордонній
службі України.

жовтень листопад
2022 року

Персонал (військовослужбовці та
працівники) Держприкордонслужби,
ветерани
(пенсіонери)
Держприкордонслужби та члени їхніх
сімей, широкий загал

12.

Стан
національнопатріотичного
виховання
особового складу Державної

Засідання за круглим столом
між
керівництвом
Держприкордонслужби,
Громадською
радою
при
Адміністрації
Держприкордонслужби,
профспілками
Держприкордонслужби
та
ветеранськими
(прикордонними)
організаціями.
Засідання за круглим столом
між
керівництвом
Держприкордонслужби

IV квартал
2022 року

Особовий
склад
Держприкордонслужби, пенсіонери,
ветерани Держприкордонслужби та

Організація
та
проведення
консультацій:
заступник
директора
департаменту
–
начальник
управління охорони здоров’я
Департаменту
персоналу
полковник
медичної
служби
Михайло КАРНАУХ,
(044) 239-85-15.
Роз'яснення,
узагальнення
та
аналіз результатів консультацій:
начальник
лікувальнореабілітаційного
відділу
полковник
медичної
служби
Сергій АЛЄКСЄЄВ,
(044) 527-64-75.
Управління запобігання та
виявлення корупції
Організація та проведення
консультацій
Роз’яснення проєкту акта,
узагальнення та аналіз результатів
консультацій
Ольга ХЛІВНЮК,
начальник управління запобігання
та виявлення корупції,
(044) 527-62-12.
Департамент матеріального та
технічного забезпечення
Сектор будівництва
Організація
та
проведення
консультацій:
Начальник сектору будівництва
Департаменту матеріального та
технічного
забезпечення
полковник Руслан ЗЕЛЮКІН,
тел. 86-72; 2010-672.
Департамент персоналу.
ЛЕВАДНИЙ
Ігор,
директор
Департаменту персоналу
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прикордонної служби України.
Організація
роботи
зі
зверненнями
громадян
в
Адміністрації
Державної
прикордонної служби України.

України, Громадською радою
при
Адміністрації
Держприкордонслужби,
профспілками
Держприкордонслужби
та
ветеранською
організацією
Держприкордонслужби.

Заступник Голови Державної прикордонної
служби України
генерал-майор

члени їхніх сімей, широкий загал.

Сергій СЕРДЮК

(044) 239-85-87
Організація
та
проведення
консультацій:
Управління
соціальногуманітарного забезпечення.
Олег ПРИМАЧЕНКО, начальник
управління
соціальногуманітарного забезпечення,
(044) 239-85-64,
Юрій
ШИДЛЮХ,
заступник
начальника управління-начальник
відділу
національнопатріотичного
виховання
та
соціальної роботи, (044) 527-6265,
Володимир
ХАРКАВИЙ,
начальник відділу організації
роботи зі зверненнями громадян
та взаємодії з громадськістю,
(044) 527-62-91.

