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Про організацію інформаційної роботи в
Державній регуляторній службі України

Відповідно до статті 6 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації» від 23.09.1997 № 539/97-ВР, абзацу третього пункту 3 Указу
Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у
діяльності органів державної влади» від 01.08.2002 № 683/2002, та з метою
надання оперативної Інформації ЗМІ про діяльність Державної регуляторної
служби України (ДРС), підвищення рівня обізнаності громадськості стосовно
реалізації державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері
господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної регуляторної
служби України:
1.1 подавати, у разі наявності, до Сектору публічної, інформаційної політики
та зв'язків зі ЗМІ Управління інформаційно-організаційного забезпечення
діяльності служби (електронна адреса іпіогт@сІкгр.еоу.иа), інформацію про
основні здобутки, резонансні події, гострі проблеми, до вирішення яких було
залучено самостійний структурний підрозділ, зокрема актуальні новини, зміни в
законодавстві, важливі проекти нормативно-правових актів, що надійшли на
опрацювання та рішення по ним, обмін досвідом, підсумки засідань за участю
представників ДРС, результати розгляду окремих звернень громадян тощо;
1.2 визначити відповідальних працівників у кожному самостійному
структурному підрозділі за інформаційну роботу, які взаємодіятимуть із Сектором
публічної, інформаційної політики та зв'язків зі ЗМІ Управління інформаційноорганізаційного забезпечення діяльності служби.
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2. Управлінню
служби:

інформаційно-організаційного

забезпечення

діяльності

2.1 узагальнювати, аналізувати й відбирати отриману інформацію та
розміщувати на офіційному веб-сайті ДРС, надсилати до ЗМІ, направляти на
Урядовий портал у встановленому порядку;
2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДРС.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника
Голови Державної регуляторної служби України Загороднього В.П.

Голова

К.М. Ляпіна

ВНЕСЕНО:
Начальник Управління
інформаційно - організаційного
забезпечення діяльності служби

Т.В. Жерибор
/0. ^ У Т / з

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови

В.П. Загородній

Заступник Голови

О.М. МІрошніченко

Заступник директора Департаменту
начальник Відділу аналізу стану
дотримання законності органами
контролю та нагляду за додержанням
вимог законодавства з питань
ліцензування та дозвільної системи

І.В.Жиляєв

Директор Департаменту
державної регуляторної політики

І.Г. Барчук

Директор, Департаменту
ліцензування та дозвільної системи

О.В. Андрєєв
/ -

Начальник Управління оперативного
дерегулювання

М.В. Здоров

Начальник Відділу кадрової політики

С.В. Козюк

Начальник Відділу фінансування,
бухгалтерського обліку та звітності

В.І. Татаренко

