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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
Державної інспекції навчальних закладів України 

щодо проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

№ Питання або проект 
нормативно-правового акта

Захід, що 
проводитиметься у 

рамках 
консультацій з 
громадськістю

Строк 
проведення 

консультацій

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)

1. Заходи за участі Громадської 
ради при ДІНЗ 

Проведення спільних 
нарад, семінарів, 
засідань у форматі 
«круглого столу», 
прес-конференцій, 
громадського 
обговорення тощо

Протягом року Представники  
інститутів 
громадянського 
суспільства

Сектор взаємодії з 
громадськістю та 
ЗМІ і міжнародного 
співробітництва 
відділу 
організаційно-
інформаційного 
забезпечення та 
роботи з персоналом
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(044) 236-33-83
dinzu@ukr.net 
press_dinzu@ukr.net 

2. Підготовка проекту 
Орієнтовного плану на 2017 р. 
(відповідно до Рекомендацій)

Проведення 
електронних
консультацій

Вересень-
грудень              

2016 року

Учасники навчально-
виховного процесу, 
громадськість, 
інститути 
громадянського 
суспільства, інші 
зацікавлені особи

Сектор взаємодії з
громадськістю та 
ЗМІ і міжнародного 
співробітництва 
відділу 
організаційно-
інформаційного 
забезпечення та 
роботи з персоналом
(044) 236-33-83
dinzu@ukr.net 
press_dinzu@ukr.net

3. Участь громадськості у 
діяльності ДІНЗ з 
удосконалення нормативно-
правової бази щодо здійснення 
державного нагляду (контролю) 
за діяльністю навчальних 
закладів

1. Проведення 
конференцій, 
форумів, засідань у 
форматі «круглого 
столу», прес-
конференцій, 
громадського 
обговорення тощо  

2. Проведення 
електронних
консультацій

Травень-
грудень                  

2016 року

Працівники сфери 
здійснення нагляду 
(контролю) за 
діяльністю в освітній 
сфері, а також 
керівники  і працівники 
навчальних закладів, 
представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства

Сектор взаємодії з 
громадськістю та 
ЗМІ і міжнародного 
співробітництва 
відділу 
організаційно-
інформаційного 
забезпечення та 
роботи з персоналом
 (044) 236-33-83
dinzu@ukr.net 
press_dinzu@ukr.net

4. Інформування громадськості 
про результати роботи  ДІНЗ у
2016 р. та обговорення з 

1. Проведення прес-
конференції

Грудень               
2016 року

Учасники навчально-
виховного процесу, 
громадськість, 

Сектор взаємодії з 
громадськістю та 
ЗМІ і міжнародного 
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членами Громадської ради 
перспектив розвитку та 
основних напрямів діяльності 
ДІНЗ  на 2017 р.               

2. Проведення 
круглого столу

3. Проведення 
електронних
консультацій

інститути 
громадянського 
суспільства,  інші 
зацікавлені особи

співробітництва 
відділу 
організаційно-
інформаційного 
забезпечення та 
роботи з персоналом
 (044) 236-33-83
dinzu@ukr.net 
press_dinzu@ukr.net

 5. Інформування щодо взаємодії 
ДІНЗ з громадськістю – 
оприлюднення анонсів заходів, 
інформації про проведені 
заходи

Проведення 
електронних
консультацій

Протягом року Учасники навчально-
виховного процесу, 
громадськість, 
інститути 
громадянського 
суспільства,  інші 
зацікавлені особи

Сектор взаємодії з 
громадськістю та 
ЗМІ і міжнародного 
співробітництва 
відділу 
організаційно-
інформаційного 
забезпечення та 
роботи з персоналом
 (044) 236-33-83
dinzu@ukr.net 
press_dinzu@ukr.net

 6. Робота із зверненнями громадян Проведення 
електронних 
консультацій

Протягом року Учасники навчально-
виховного процесу, 
громадськість, 
інститути 
громадянського 
суспільства,  інші 
зацікавлені особи

Сектор взаємодії з 
громадськістю та 
ЗМІ і міжнародного 
співробітництва 
відділу 
організаційно-
інформаційного 
забезпечення та 
роботи з персоналом
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 (044) 236-33-83
dinzu@ukr.net 
press_dinzu@ukr.net

 7. Організація взаємодії ДІНЗ та 
державної установи «Урядовий 
контактний центр» із 
забезпечення оперативного 
реагування на звернення, що 
надходять на урядову «гарячу 
лінію»

Проведення 
електронних
консультацій

Протягом року Учасники навчально-
виховного процесу, 
громадськість, 
інститути 
громадянського 
суспільства,  інші 
зацікавлені особи

Сектор взаємодії з 
громадськістю та 
ЗМІ і міжнародного 
співробітництва 
відділу 
організаційно-
інформаційного 
забезпечення та 
роботи з персоналом
 (044) 236-33-83
dinzu@ukr.net 
press_dinzu@ukr.net


