Відбулося чергове засідання Спільної робочої групи з питань організації та проведення
заходів Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2018 рік

31.08.2018 року в приміщенні Держпродспоживслужби під головуванням директора Департаменту
захисту прав споживачів Олексія Квасніцького відбулося четверте чергове засідання Спільної робочої
групи з питань організації та проведення заходів Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на
2018 рік. На засіданні були обговорені наступні питання порядку денного:
1. Про виконання рішень попереднього чергового засідання СРГ;
2. Про виконання Плану заходів з організації та проведення публічного громадського обговорення
соціально-важливого питання: «Шляхи реформування системи захисту прав споживачів в Україні»;
3. Про інформаційне забезпечення роботи СРГ;
4. Про наступне засідання СРГ.
Під час обговорення питань порядку денного були прийняті такі рішення.
З першого питання:
- Взяти до відома звіт головуючого на попередньому засіданні заступника Голови СРГ Даркова
В.М. про виконання рішень прийнятих на цьому засіданні виконаними повністю.
З другого питання:
- Почати підготовку проведення громадських слухань на тему: «Консолідація споживацького руху
в Україні для виконання Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів до
2020 року» (далі – Громадські слухання) для чого:
I. Стосовно проведення заходу, передбаченого п.1 Плану заходів:

звернутися до Голови Громадської ради при Держпродспоживслужбі з пропозицією
розглянути на її черговому засіданні у вересні 2018 року питання «Про проведення спільного
засідання Громадських рад при Держпродспоживслужбі та Мінекономрозвитку «Система захисту
прав споживачів в Україні та шляхи її реформування»;

секретарю СРГ до 04.09.2018 розробити проект вище зазначеного звернення та надіслати
його членам СРГ для обговорення;

Голові СРГ, не пізніше 06.09.2018 року надіслати погоджене звернення до Голови
Громадської ради при Держпродспоживслужбі.
II. Стосовно проведення заходу, передбаченого п.2 Плану заходів:
1. Розпочати підготовку проведення громадських слухань на тему: «Консолідація споживацького
руху в Україні для виконання Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів до 2020 року»
(далі – Громадські слухання) для чого:

керівництву СРГ визначити дату, час, місце проведення, учасників та питання для
обговорення під час проведення Громадських слухань та повідомити про це членів СРГ.

заступнику Голови СРГ до 14.09.2018 року розробити проект Плану проведення
Громадських слухань та направити його Голові СРГ для подальшого погодження членами СРГ.

секретарю СРГ не пізніше 21.09.2018 року підготувати проект Повідомлення про
проведення Держпродспоживслужбою Громадських слухань у жовтні 2018 року (далі –
Повідомлення), направивши його Голові СРГ для підписання та подальшого розміщення на
офіційному сайті Держпродспоживслужби.

члену СРГ Вторушиній М.В. проконтролювати розміщення Повідомлення на офіційному
сайті Держпродспоживслужби.


членам СРГ прийняти активну участь в організації та проведені цього заходу.
III. Стосовно проведення заходу, передбаченого п.3 Плану заходів:

з метою організації та проведення в листопаді 2018 року Форуму всеукраїнських
Громадських організацій споживачів для формування єдиного представницького органу споживачів
України, утворити Оргкомітет Форуму у складі десяти членів. Керівником Оргкомітету призначити
заступника Голови СРГ Даркова В.М.

керівництву СРГ не пізніше 07.09.2018 року підготувати проект персонального складу
Оргкомітету, мету, завдання та план-графік його роботи та направити цей проект членам СРГ не
пізніше 21.09.2018 року.

після затвердження плану-графіка розпочати його реалізацію.
IV. Стосовно проведення заходу, передбаченого п.4 Плану заходів:

на черговому засіданні СРГ в грудні 2018 року обговорити питання: «Про результати
публічного громадського обговорення та підготовка пропозицій».
З четвертого питання:
 члену СРГ Вторушиній М.В. звернути увагу на інформаційне висвітлювання роботи СРГ.
 В обов’язковому порядку розміщувати на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби
інформацію про результати проведення засідань СРГ та виконання заходів Орієнтовного плану
консультацій з громадськістю на 2018 рік.
З п’ятого питання:
 наступне чергове засідання СРГ провести 26.09.2018 року.

