
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Голова 
Державної казначейської служби України 
 
_______________Тетяна  СЛЮЗ 

 
Орієнтований план проведення консультацій з громадськістю 

Державною казначейською службою України на 2020 рік 

 № 
п/п 

Питання або проект нормативно  
правового акта 

Захід, що 
проводитиметься 

у рамках 
консультацій з 
громадськістю 

Строк 
проведення 

Соціальні групи 
населення та 

заінтересовані 
сторони, на які 

поширюватиметься 
дія рішення, що буде 

прийняте за 
результатами 
консультацій 

Контактні дані 
особи/структурного 

підрозділу, відповідального 
за проведення 

консультацій (телефон, e-
mail) 

1 2 3 4 5 6 

1 Представлення звіту про діяльність 
Казначейства за 2019 рік 

Оприлюднення 
звіту на 

вебпорталі 
Казначейства 

 
Проведення 

публічного звіту 
Голови 

Казначейства про 
діяльність 

Казначейства за 
2019 рік 

 
 

До 25 лютого 
2020 року 

Широке коло 
громадськості 

 
Представники 

інститутів 
громадянського 

суспільства 
 

Представники ЗМІ 

Управління організаційно-
розпорядчої роботи, зв’язків 

з громадськістю та 
міжнародного 

співробітництва 
 

Когут Наталія Петрівна 
281-49-38 

Press_treasury@ukr.net 
 

Самостійні структурні 
підрозділи Казначейства, 
визначені  керівництвом 

2 
Сприяння у вирішенні проблемних питань, з  

якими звертаються громадяни до 
Казначейства, надання роз’яснень 

Особистий 
прийом громадян 

посадовими 
особами 

Згідно з 
графіком 
прийому 
громадян 

Широке коло 
громадськості 

Управління організаційно-
розпорядчої роботи, зв’язків 

з громадськістю та 
міжнародного 

mailto:Press_treasury@ukr.net


2 
 

Казначейства посадовими 
особами 

Казначейства, 
оприлюдненого 
на вебпорталі 
Казначейства  

https://www.trea
sury.gov.ua/ua/d

lya-
gromadskosti/os
obistij-prijom-

gromadyan 

співробітництва 
 

Іванова-Солодовнікова 
Олена Михайлівна 

281-49-52 
 

Самостійні структурні 
підрозділи Казначейства, 
визначені  керівництвом  

 

3 Надання довідково-консультативної допомоги, 
розгляд звернень громадян, клієнтів 

Функціонування 
«гарячої» 

телефонної лінії 
Казначейства  

 
Розгляд 

електронних 
звернень та 

електронних 
запитів на 
публічну 

інформацію, що 
надійшли через 

електронну пошту 
чи відповідні 

форми на 
вебпорталі 

Казначейства 
 

Функціонування 
сервісу 

зворотнього 
зв’язку «Питання 
– Відповіді СДО 

та АС «Є-

Протягом року Широке коло 
громадськості 

Управління організаційно-
розпорядчої роботи, зв’язків 

з громадськістю та 
міжнародного 

співробітництва 
 

Когут Наталія Петрівна 
281-49-38 

Press_treasury@ukr.net 
 

Іванова-Солодовнікова 
Олена Михайлівна 

281-49-52 
 

Самостійні структурні 
підрозділи Казначейства, 
визначені  керівництвом 

https://www.treasury.gov.ua/ua/dlya-gromadskosti/osobistij-prijom-gromadyan
https://www.treasury.gov.ua/ua/dlya-gromadskosti/osobistij-prijom-gromadyan
https://www.treasury.gov.ua/ua/dlya-gromadskosti/osobistij-prijom-gromadyan
https://www.treasury.gov.ua/ua/dlya-gromadskosti/osobistij-prijom-gromadyan
https://www.treasury.gov.ua/ua/dlya-gromadskosti/osobistij-prijom-gromadyan
https://www.treasury.gov.ua/ua/dlya-gromadskosti/osobistij-prijom-gromadyan
mailto:Press_treasury@ukr.net


3 
 

Звітність» на  
вебпорталі 

Казначейства 
 

4 

Обговорення питань щодо формування та 
реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних 
коштів на засіданнях Громадської ради при 

Казначействі 

Засідання 
Громадської ради 
при Казначействі 

Щоквартально 

Члени Громадської 
ради при Казначействі 

 
 
 

Управління організаційно-
розпорядчої роботи, зв’язків 

з громадськістю та 
міжнародного 

співробітництва 
 

Когут Наталія Петрівна 
281-49-38 

Press_treasury@ukr.net 
 

Кондрацька Ярослава 
Олегівна 
281-49-30 

 

5 

Обговорення і прийняття рішень щодо 
перспектив і найважливіших напрямів 

діяльності, розгляд пропозицій, аналіз стану 
роботи органів Казначейства 

Засідання Колегії 
Казначейства Щоквартально 

Представники 
інститутів 

громадянського 
суспільства 

 
Члени Громадської 

ради при Казначействі 
 

Представники ЗМІ 
 
 

Управління організаційно-
розпорядчої роботи, зв’язків 

з громадськістю та 
міжнародного 

співробітництва 
 

Іванова-Солодовнікова 
Олена Михайлівна 

281-49-52 
 

Когут Наталія Петрівна 
281-49-38 

Press_treasury@ukr.net 
 

6 Проведення публічних заходів, в тому числі 
міжнародних 

Міжнародний 
симпозіум, 

наради, засідання, 
прес-конференції 

Лютий, 
квітень, 

вересень 2020 
року 

Широке коло 
зацікавлених осіб 

 
Представники ЗМІ 

Управління організаційно-
розпорядчої роботи, зв’язків 

з громадськістю та 
міжнародного 

mailto:Press_treasury@ukr.net
mailto:Press_treasury@ukr.net


4 
 

співробітництва 
 

Когут Наталія Петрівна 
281-49-38 

Press_treasury@ukr.net 
 

Накопія Ніколас Славикович 
281-49-30 

Короб Антон Вікторович 
281-49-30 

 
Самостійні структурні 

підрозділи Казначейства, 
визначені  керівництвом  

7 

Роз’яснення з питань діяльності Казначейства 
та реалізації суспільно-економічних реформ на 

сторінках Всеукраїнського науково-
практичного журналу «Казна України» 

Організаційні 
заходи щодо 
підготовки 

Всеукраїнського 
науково-

практичного 
журналу «Казна 

України» до 
друку, 

інформаційне 
наповнення 

журналу 
відповідно до 

актуальних тем 
для читачів  

Лютий, 
березень, 
квітень, 
червень, 
серпень, 
жовтень, 
листопад, 
грудень 

Широке коло 
громадськості 

Управління організаційно-
розпорядчої роботи, зв’язків 

з громадськістю та 
міжнародного 

співробітництва 
 

Когут Наталія Петрівна 
281-49-38 

Press_treasury@ukr.net 
 

Поліщук Максим 
Олександрович 

281-49-30 
 

Самостійні структурні 
підрозділи Казначейства, 
визначені  керівництвом  

 

8 
Оприлюднення інформації про діяльність 

Казначейства та його територіальних органів 
 

Розміщення 
інформації на 

вебпорталі 
Казначейства 

Протягом року Широке коло 
громадськості 

Управління організаційно-
розпорядчої роботи, зв’язків 

з громадськістю та 
міжнародного 

mailto:Press_treasury@ukr.net
mailto:Press_treasury@ukr.net


5 
 

та вебсторінках 
Казначейства 

 
Оприлюднення 

наборів відкритих 
даних на Єдиному 

державному 
вебпорталі 

відкритих даних 
 

співробітництва 
 

Когут Наталія Петрівна 
281-49-38 

Press_treasury@ukr.net 
 

Кондрацька Ярослава 
Олегівна 
281-49-30 

 
Самостійні структурні 

підрозділи Казначейства, 
визначені  керівництвом  

 

9 Ведення сторінки Казначейства у соціальній 
мережі Facebook 

Оприлюднення 
актуальної 
інформації, 

комунікація з 
громадськістю у 

форматі 
«запитання – 

відповіді» 

Протягом року Широке коле 
громадськості 

Управління організаційно-
розпорядчої роботи, зв’язків 

з громадськістю та 
міжнародного 

співробітництва 
 

Когут Наталія Петрівна 
281-49-38 

Press_treasury@ukr.net 
 

Кондрацька Ярослава 
Олегівна 
281-49-30 

 
Начальник Управління організаційно-розпорядчої роботи,  
зв’язків з громадськістю та міжнародного  
співробітництва                                                                                                                                                           Григорій Андрук 
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