Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

 Перелік реєстраційних карток (вхідна) 

№ документа
Дата реєстрації
Вихідний номер кореспондента
Назва кореспондента
Короткий зміст
Дата кореспондента
ПІБ кореспондента
1303/8
01.03.2019
4573/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Надсилають копію листа НСЖУ від 18.02.19 № 51 для розгляду відповідно до компетенції та інформування Кабміну і заявника.

(Звернення учасників Всеукраїнської наради редакторів газет щодо питання про реформування AT «Укрпошта» та ін.)
01.03.2019
Федорчук
1308/8
04.03.2019
7625/0/1-19
Кабінет Міністрів України
У контексті розроблення проекту Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік прошу до кінця дня 14 березня 2019 року надати Кабінетові Міністрів:
пропозиції до оновленого складу міжвідомчої робочої групи з розроблення річних національних програм у рамках Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України, визначивши одного представника (контактна особа) із зазначенням контактних даних (телефон, електронна пошта);
список усіх працівників міністерства / відомства, які залучені до формування пропозицій до річної національної програми, із зазначенням сфери компетенції кожного та контактних даних (телефон, електронна пошта).
01.03.2019
Климпуш-Цинцадзе
1309/8
04.03.2019
7642/0/1-19
Кабінет Міністрів України
Протокол наради  щодо  створення  Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 22.02.19
01.03.2019
Климпуш-Цинцадзе
1347/8
04.03.2019
4682/0/2-19
Кабінет Міністрів України
7 березня 2019 р. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України проводить чергову зустріч у рамках урядової комунікаційної платформи «Єдиний голос».
Захід відбудеться у прес-центрі Будинку Уряду  о 14.00.
Просимо направити для участі у зустрічі представника структурного підрозділу, що забезпечує взаємодію із засобами масової інформації.
Інформацію про учасника просимо надати до 10.00 7 березня 2019 р
04.03.2019
Федорчук
1364/8
04.03.2019
6054/1/1-19
Кабінет Міністрів України
1. З метою забезпечення подальшого послідовного проведення комплексних реформ, запровадження середньострокового бюджетного планування відповідно до Закону України від 06.12.18 № 2646-УІІІ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування" прошу відповідно до компетенції проаналізувати стан виконання пріоритетів, визначених Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, а також діючих у відповідній сфері політики стратегій, концепцій та програмних документів.
За результатами аналізу подати Кабміну до  18.03.19 пропозиції щодо визначення пріоритетів діяльності на 2020-2022 роки за формою, що додається.

(Щодо пріоритетів КМУ до 2022 року)
04.03.2019
Гройсман
1368/8
05.03.2019
4710/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Надсилається попередньо узгоджений із Стороною ЄС графік проведення засідань двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС на 2019 рік.
Просимо врахувати погоджені дати під час планування діяльності у поточному році з метою належної підготовки та представлення позиції Української Сторони під час зазначених засідань
04.03.2019
Стефанішина
1381/8
05.03.2019
4785/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” надсилаємо для розгляду в межах компетенції запит 
Дзюби О. А. від 28.02.2019 № 1/ДОК-ЕВР/2017-2019, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою щодо надання копії зразка договору на участь у Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019 між НСТУ та учасниками конкурсу 2019 та ін.
За результатами розгляду просимо надати відповідь автору та поінформувати Секретаріат Кабінету Міністрів
05.03.2019
Федорчук
1384/8
05.03.2019
44417/12/1-18
Кабінет Міністрів України
Прошу вжити заходів до виконання резолюції Кабміну від 09.11.18 № 44417/1/1-18 та надання ДФС в установленому порядку відповідної інформації.

(Про виконання п. 12 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 6 вересня 2018 р. № 2530-VIII "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму “єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України".)
05.03.2019
Кубів
1389/8
05.03.2019
4803/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Надсилаємо копію листа громадської спілки “Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів” від 27.02.2019 № 26/02 для розгляду та інформування Кабінету Міністрів і заявника.

(Про вирішення ситуації з питань державного регулювання та адміністрування імпортування видавничої продукції на територію України з території Російської Федерації)
05.03.2019
Федорчук
1392/8
06.03.2019
44330/45/1-18
Кабінет Міністрів України
Звертаю увагу на невиконання абзаців третього-п’ятого пункту 3, пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1073 “Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року”.
Прошу відповідно до компетенції проаналізувати причини невиконання, вжити заходів до виконання відповідних завдань та про результати поінформувати до 16 квітня 2019 р. Мінсоцполітики
06.03.2019
Розенко
1393/8
06.03.2019
4828/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Постановою Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» унормовані, зокрема, питання взаємодії органів виконавчої влади з утвореними при них громадськими радами. 
Відповідно до пункту 8 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого зазначеною постановою (далі – Порядок), орган виконавчої влади повинен надавати громадській раді проекти нормативно-правових актів, щодо яких проводяться консультації з громадськістю, та матеріали до них. Крім того, підпунктом 5 пункту 5 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації (далі – Типове положення) передбачено право громадської ради отримувати від органу виконавчої влади проекти нормативно-правових актів у триденний строк після початку консультацій з громадськістю.
Водночас аналіз інформації про проведені консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою, що надходить до Секретаріату Кабінету Міністрів на виконання резолюції Прем’єр-міністра України від 27 вересня 2016 р. № 32964/1/1-16, свідчить про неналежне виконання згаданих положень законодавства.
Так, протягом 2018 року з 77 органів виконавчої влади, при яких функціонувала громадська рада, лише 56,5 % органів надавали громадській раді для обговорення проекти нормативно-правових актів, щодо яких проводили консультації з громадськістю. 36,04 % органів виконавчої влади не надавали громадській раді проекти актів взагалі. При цьому ряд органів виконавчої влади протягом 2018 року не поінформував Секретаріат Кабінету Міністрів з цього питання (зокрема, ДАЗВ – протягом року, МІП – у ІІ – IV кварталах, Держекспортконтролю – у І, ІІІ та 
IV кварталах).
Враховуючи зазначене, просимо звернути увагу на необхідність дотримання положень Порядку та Типового положення щодо надання громадській раді при проведенні консультацій з громадськістю проектів нормативно-правових актів та матеріалів до них.
05.03.2019
Бондаренко
1394/7
06.03.2019
3-6/19
Кабінет Міністрів України
Протокол  № 6 засідання Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку

5. Про проект постанови Кабміну "Про приєднання до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN)
Схвалити проект постанови.
Зауваження Мінкультури та застереження Секретаріату Кабміну взяти до відома.
05.03.2019
Розенко
1407/8
06.03.2019
7599/1/1-19
Кабінет Міністрів України
Прошу розглянути та про результати в установлений законом строк поінформувати Комітет ВРУ, Кабмін і заявника.
Комітет - скликання

(Про звернення Головного редактора газети «Роден край» Костової Ф.І. і приводу ситуації, що складається наразі у зв'язку із набуттям чинності окремих положень , Закону України "Про реформування державних комунальних друкованих засобів масової інформації")
06.03.2019
Гройсман
1427/8
11.03.2019
8514/25/1-18
Кабінет Міністрів України
1. Прошу забезпечити виконання резолюції Першого віце-прем"єр-міністра від 10.07.18 № 8514/11/1-18 у повному обсязі.

(Щодо упорядкування обліку юридичних осіб)
07.03.2019
Кубів
1428/8
11.03.2019
5076/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України в рамках урядової комунікаційної платформи «Єдиний голос» та Тижня Відкритого Уряду проводить ряд заходів:
1.Зустріч з міжнародними експертами з питань комунікацій.
Час проведення: 12 березня, 17.00-18.00. 
         Інформацію про учасників просимо надати до 12.00 12 березня 2019 р.

2. Тренінг по програмі «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» - спільно з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Час проведення: 14 березня, 16.00-18.00 
                             15 березня, 14.00-17.00 
Інформацію про учасників просимо надати до 10.00 14 березня 2019 р.
07.03.2019
Дехтяренко
1429/8
11.03.2019
5089/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Відповідно до пункту 6 § 12 Регламенту Кабінету Міністрів України надсилається лист Адміністрації Президента України  для розгляду в установленому порядку та інформування про результати заявників і Адміністрації Президента України.

(Про звернення працівників ТОВ «Редакція газети «Голос Зіньківщини» щодо проблемних питань розрахунків акціонерного товариства «Укрпошта» із вказаним товариством за прийняту річну передплату)
07.03.2019
Поліщук
1435/8
11.03.2019
4727/1/1-19
Кабінет Міністрів України
Прошу підключитися до Підсистеми погодження проектів НПА системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) для ознайомлення з її функціональністю та у разі виникнення пропозицій, зауважень надати їх Державному агентству з питань електронного урядування. 

(Щодо підключення ЦОВВ та ОДА до Підсистеми погодження проектів НПА)
07.03.2019
Кубів
1437/20
11.03.2019
04-32/18-115
Комітет ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики
До Комітету ВРУ надійшло звернення Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів, у якому міститься прохання відреагувати "на ситуацію, яка виникла у результаті дій Держкомтелерадіо, що йдуть у розріз із вимогами Закону України", зокрема, стосовно виданого Наказу від 19.10.18 № 689 та порушення строків видачі дозволів.
Про результати розгляду прохання повідомити Комітет та Асоціацію.
06.03.2019
Сюмар
1475/8
12.03.2019
5113/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надсилаємо для розгляду в межах компетенції запит 
Долінце Б. від 02.03.2019, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів із веб-сайту «Доступ до Правди».
За результатами розгляду просимо надати відповідь автору та поінформувати Секретаріат Кабінету Міністрів.

(щодо надання інформації про дати проведення установчих зборів по формуванню громадських рад при ЦОВВ у 2019 р.).
11.03.2019
Федорчук
1476/8
12.03.2019
6569/1/1-19
Кабінет Міністрів України
Звертаю увагу на неналежне виконання завдань і заходів, визначених  Державною цільовою програмою “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року”, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706.
Прошу відповідно до компетенції проаналізувати причини невиконання, вжити заходів до виконання відповідних завдань і заходів, та про результати поінформувати до 17 травня 2019 р. Мінсоцполітики.

(Про стан виконання Державної цільової програми Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю” на період до 2020 року)
11.03.2019
Розенко
1484/7
12.03.2019

Кабінет Міністрів України
7. Рішення з окремих питань.

3. З урахуванням обставин, які викликали широкий суспільний резонанс під час відбору представника України для участі у пісенному конкурсі "Євробачення" у 2019 р., Комітету за участю ПАТ НСТУ" забезпечити удосконалення правил відбору для участі у цьому конкурсі.
Звернутися до ВРУ з проханням щодо прискорення розгляду проекту Закону "Про особливості провадження гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України".

Гройсман, Бондаренко
1496/8
13.03.2019
8793/0/1-19
Кабінет Міністрів України
Прошу:
- особисто прибути на засідання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України 19.03.19 о 14.00 у Будинку Уряду, яке буде присвячене обміну думками з членами Дорадчої ради з питань оборонної реформи з питань реформи сектору безпеки та оборони, а також імплементації Закону України "Про національну безпеку України".
Про свою участь прошу повідомити секретаріат Комісії до кінця дня 15.03.19.
(у складі - Червак Б.О.)
12.03.2019
Климпуш-Цинцадзе
1501/8
13.03.2019
6054/2/1-19
Кабінет Міністрів України
В рамках виконання п. 3 резолюції Прем"єр-міністра від 04.03.19 № 6054/1/1-19 прошу підготувати та до 17.00 14.03.19 подати пропозиції щодо пріоритетних завдань у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції на 2020-2022 роки відповідно до запропонованої форми.
13.03.2019
Климпуш-Цинцадзе
1508/8
14.03.2019
8579/1/1-19
Кабінет Міністрів України
Прошу разом з АТ "Укрпошта" опрацювати та про результати в установлений законом строк поінформувати народного депутата України і Кабмін.
Мінінфраструктури - скликання

(Щодо взаємодії з місцевими друкованими ЗМІ)
13.03.2019
Кістіон
1514/8
14.03.2019
7077/1/1-19
Кабінет Міністрів України
Щодо утворення підгруп та відповідної координаційної групи з розбудови Національної системи стійкості.
Прошу:
- врахувати пропозиції, викладені у листі Мінекономрозвитку, при визначені кандидатур відповідно до п.12 протоколу засідання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України від 15.02.19.

(Щодо пропозицій до РГ зі створення Національної системи стійкості)
14.03.2019
Климпуш-Цинцадзе
1523/8
14.03.2019
5440/0/2-19
Кабінет Міністрів України
В рамках виконання резолюції Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції І. О. Климпуш-Цинцадзе від 13 березня 2019 р. № 6054/2/1-19 просимо відповідно до компетенції подати до 17 год. 14 березня 2019 р. інформацію (у довільній формі) щодо ключових завдань у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції на 2020 — 2022 роки (без дублювання інформації на виконання  пункту 1 резолюції Прем’єр-міністра України від 4 березня 2019 р. № 6054/1/1-19).
Інформацію згідно встановленої форми прохання надіслати додатково до 20.03.19.

(Щодо подання інформації стосовно ключових завдань у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції на 2020 — 2022 роки)
14.03.2019
Стефанішина
1524/8
14.03.2019
8420/1/1-19
Кабінет Міністрів України
Згоден.

(Прохання погодити відрядження Наливайка О.І. до м. Львів з 15 по 16 березня 2019 року з метою участі у спільному засіданні секретаріатів Волинської,  Львівської та Рівненської обласних журналістських організацій, зустрічі з головами редакцій газет та проведення наради з директорами підприємств, що входять до складу АТ ДАК "Укрвидавполіграфія".)
14.03.2019
Кириленко
1525/8
14.03.2019
5437/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Щодо звернення голови правління Автогаражного кооперативу "Радосінь" Ківало М.М. щодо фактів можливого порушення вимог деяких норм законодавства та порушення громадського порядку завідувачем сектору з питань запобігання корупції Комітету Семенюком В.І.
Прошу розглянути у рамках компетенції.
Про результати повідомити Секретаріат КМУ для інформування автора звернення.
14.03.2019
Ілляшенко
1526/8
15.03.2019
5480/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Відповідно до пункту 6 § 12 Регламенту Кабінету Міністрів України надсилається лист Адміністрації Президента України  для розгляду в установленому порядку та інформування про результати заявника.

(Про звернення голови громадської організації «Асоціація журналістів Мелітополя» М.Кумка щодо неефективної, на думку заявника, діяльності акціонерного товариства «Укрпошта»)
14.03.2019
Поліщук
1544/8
15.03.2019
5507/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” надсилаємо для розгляду в межах компетенції запит Половинської Л. від 11.03.2019, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою (стосовно проведення аудиту у 2019 р. ДП "Укртелефільм та ін.)
За результатами розгляду просимо надати відповідь автору та поінформувати Секретаріат Кабінету Міністрів.
15.03.2019
Федорчук
1551/8
18.03.2019
5635/0/2-19
Кабінет Міністрів України
На виконання рішення Кабміну від 06.02.19 (протокол № 5 підп. 2 розділу 7) надсилають технічний стандарт графічного/текстового символу.

(Про технічний стандарт графічного/текстового символу)
16.03.2019
Бондаренко
1553/20
18.03.2019
04-32/16-89
Комітет ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики
20.03.19 на засіданні Комітету ВРУ планується розглянути питання про звернення Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів з проханням відреагувати на ситуацію, яка виникла у результаті дій Комітету.
Запрошують Голову Комітету або уповноважених представників Комітету на засідання для розгляду порушеного питання.
Захід відбудеться л 14.30.
14.03.2019
Сюмар
1554/20
18.03.2019
04-23/17-284
Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти
Згідно з постановами ВРУ від 05.02.19 № 2675-УІІІ "Про Премію ВРУ молодим ученим" та № 2676-УІІІ "Про іменні стипендії ВРУ для молодих вчених - докторів наук" Комітету ВРУ розробив та затвердив інструкції з оформлення і подання документів на ці конкурси.
Надсилають відповідні рішення Комітету ВРУ для ознайомлення, використання в роботі та інформування вчених рад підвідомчих структур.
11.03.2019
Співаковський
1569/8
18.03.2019
5699/0/2-19
Кабінет Міністрів України
21 березня 2019 р. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України проводить чергову зустріч у рамках урядової комунікаційної платформи «Єдиний голос».
Захід відбудеться у прес-центрі Будинку Уряду о 14.00.
Просимо направити для участі у зустрічі представника структурного підрозділу, що забезпечує взаємодію із засобами масової інформації.
Інформацію про учасника просимо надати до 10.00 21 березня 2019 р.
18.03.2019
Федорчук
1570/8
18.03.2019
5670/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Надсилаємо для розгляду в межах компетенції скаргу голови громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Антикорупційний блокпост» 
Демиденко Г. П. від 07.03.2019 № 827, що надійшла до Кабінету Міністрів, щодо порушення, на думку автора, вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» посадовими особами Державної служби геології та надр.
За результатами розгляду просимо надати відповідь автору та поінформувати Секретаріат Кабінету Міністрів.

(Про порушення Держгеонадра норм ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)
18.03.2019
Федорчук
1571/8
18.03.2019
5683/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Надсилається лист Мінекономрозвитку для врахування в роботі.

(Щодо сприяння наданню приміщень Рахунковій палаті на вул. Київська набережна, 18, м. Ужгород)
18.03.2019
Бондаренко
1591/8
19.03.2019
8762/1/1-19
Кабінет Міністрів України
Прошу розглянути та про результати в установлений законом строк поінформувати народного депутата, Кабмін і заявника.
Комітет - скликання

(Про звернення редактора газети «Кримська світлиця» Державного підприємство «Національне газетно-журнальне видавництво» щодо вирішення питання фінансування газети)
19.03.2019
Гройсман
1592/8
19.03.2019
5795/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надсилаємо для розгляду в межах компетенції запит 
ІА «ОТО-ІНФОРМ» від 13.03.2019 № 0554-13/2019, що надійшов до Кабінету Міністрів електронною поштою.
За результатами розгляду просимо надати відповідь автору та поінформувати Секретаріат Кабінету Міністрів

(стосовно запиту Коляди О.І. про надання інформації чи існують договори між Україною і Китаєм)
18.03.2019
Федорчук
1593/8
19.03.2019
5702/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надсилаємо для розгляду в межах компетенції запит 
Семака А. від 14.03.2019, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою.
За результатами розгляду просимо надати відповідь автору та поінформувати Секретаріат Кабінету Міністрів

(щодо прохання надати інформацію про кількість зареєстрованих в ЦОВВ з проханням виключити із службового житлового фонду, у зв"язку з відсутністю потреби в його використанні та ін.)
18.03.2019
Федорчук
1622/8
19.03.2019
9240/1/1-19
Кабінет Міністрів України
Прошу забезпечити відповідне представництво.

(Запрошення взяти участь у засіданні Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, яке пройде 20 березня 2019 року)
19.03.2019
Кириленко
1627/8
20.03.2019
9236/1/1-19
Кабінет Міністрів України
Прошу вжити заходів до завершення опрацювання відповідного проекту акта та внесення його в установленому порядку на розгляд Кабміну у запропонований строк.
Мінсоцполітики - скликання

(Про забезпечення виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №12-р Про визначення національного координатора)
19.03.2019
Розенко
1644/8
20.03.2019
6012/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Надсилають копію листа АПУ для розгляду відповідно до компетенції та інформування АПУ, Кабміну і заявника.

(Звернення учасників Всеукраїнської наради редакторів газет щодо питання про реформування AT «Укрпошта» та ін.)
20.03.2019
Федорчук
1645/8
20.03.2019
6014/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Надсилають копію листа Керівника АПУ для розгляду та інформування АПУ, Кабміну і заявника
Комітет - скликання

(Про звернення головного редактора газети «Роден край» Ф.І.Костової щодо проблем функціонування в Україні друкованих засобів масової інформації)
20.03.2019
Федорчук
1651/8
20.03.2019
7905/1/1-19
Кабінет Міністрів України
Прошу проаналізувати інформацію ДРС та вжити вичерпних заходів щодо дотримання вимог і принципів ДРП.

(до щорічної інформації Кабміну про здійснення державної регуляторної політики ОВВ)
20.03.2019
Кістіон
1653/8
21.03.2019
9494/1/1-19
Кабінет Міністрів України
Згоден.

(Щодо погодження відрядження Наливайка О.І. до м. Житомир 22.03.19 з метою зустрічі з колективом редакції газети "Житомирщина" та редакторами регіональних видань.)
20.03.2019
Кириленко
1696/8
22.03.2019
9822/1/1-19
Кабінет Міністрів України
Прошу забезпечити:
участь представників міністерств та відомств, що є слухачами навчального курсу стосовно актуальних питань державної політики євроатлантичної інтеграції України (список додається) у модулі, присвяченому питанням гендерної рівності у секторі безпеки і оборони, який відбудеться 3-4 квітня 2019 р. у приміщенні готелю «Президент» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12);
участь у модулі членів робочої групи з питань імплементації Резолюції РБ ООН № 1325 “Жінки, мир, безпека” в секторі безпеки і оборони України (склад додається).
Прошу врахувати інформацію, вказану у листі Представництва НАТО в Україні.
21.03.2019
Климпуш-Цинцадзе
1698/8
22.03.2019
6135/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надсилаємо для розгляду запит Дзюби О. А. від 15.03.2019 № 2/ДОК-ЕВР/ДГ-2019, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою.
За результатами розгляду просимо надати відповідь автору та поінформувати Секретаріат Кабінету Міністрів.

(щодо надання копії зразка договору на участь у Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019 між НСТУ та учасником конкурсу, який пропонувався для підписання)
21.03.2019
Федорчук
1748/8
22.03.2019
8617/1/1-19
Кабінет Міністрів України
Прошу опрацювати та забезпечити надання ФДМУ відповідних переліків.

(Щодо надання переліків об"єктів державної власності0
22.03.2019
Клипуш-Цинцадзе
1751/8
22.03.2019
10318/0/1-19
Кабінет Міністрів України
Прошу прибути до мене на нараду, яка відбудеться 22.03.19 о 17.30 в каб. 459 Будинку Уряду.
22.03.2019
Кубів
1752/8
25.03.2019
10408/0/1-19
Кабінет Міністрів України
Протокол засідання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України від 19.03.19

3. МЗС та, у разі потреби, ін. ЦОВВ з урахуванням обговорення під час засідання Комісії у дводенний строк переглянути надані списки працівників міністерств/відомств, які залучені до формування пропозицій до РНП, та надати оновлену інформацію із зазначенням сфери комплектації кожного та контактних даних.
4. Членам Комісії, ЦОВВ забезпечити належні умови для роботи групи експертів проекту EDGE (Канада) з фахівцями міністерств та відомств стосовно формування пропозицій до  проекту РНП відповідно до міжнародної методики управління, зорієнтованого на результат, яка використовуються у державах-членах НАТО.
23.03.2019
Климпуш-Цинцадзе
1753/8
25.03.2019
10403/0/1-19
Кабінет Міністрів України
Прошу:
- особисто прибути на позачергове засідання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України 26.03.19 о 12.00 у Будинку Уряду;
- бути готовими до обговорення питань забезпечення стратегічного курсу держави на набуття членства в ЄС і НАТО з урахуванням відповідних змін до Конституції України, Закон України від 07.02.19 № 2680-УІІІ;
- повідомити про свою участь секретаріат Комісії до 16.00 25.03.19.
(у складі Комісії - Червак Б.О.)
22.03.2019
Климпуш-Цинцадзе
1754/8
25.03.2019
6313/0/2-19
Кабінет Міністрів України
28 березня 2019 р. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України проводить чергову зустріч у рамках урядової комунікаційної платформи «Єдиний голос».
Захід відбудеться у прес-центрі Будинку Уряду о 17.00.
Просимо направити для участі у зустрічі представника структурного підрозділу, що забезпечує взаємодію із засобами масової інформації.
Інформацію про учасника просимо надати до 12.00 28 березня 2019 р.
23.03.2019
Федорчук
1755/8
25.03.2019
8865/1/1-19
Кабінет Міністрів України
1. Прошу із залученням органів місцевого самоврядування, у т.ч. об"єднаних територіальних громад, розглянути та визначитися щодо участі в 5-му Форумі енергоефективного партнерства "Територіальні громади, держава, бізнес: Прозорі інвестиційні моделі", який відбудеться 12.04.19 в КВЦ "Парковий".

(Запрошення відкрити  5-ий  Форум енергоефективного партнерства "Територіальні громади, держава, бізнес: Прозорі інвестиційні моделі" 12 квітня 2019 року)
22.03.2019
Гройсман
1765/8
25.03.2019
3752/1/1-19
Кабінет Міністрів України
Прошу забезпечити дотримання вимог законодавства під час проведення закупівлі бланків службового посвідчення з безконтактним електронним носієм.

(Стосовно: забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1137 "Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм")
25.03.2019
Гройсман
1767/8
25.03.2019
4656/3/1-19
Кабінет Міністрів України
Прошу опрацювати питання щодо актуалізації персонального складу Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 993, та у тижневий строк подати Кабінетові Міністрів пропозиції.
Матеріали до засідання Міжвідомчої робочої групи прошу подати Кабінетові Міністрів до 1 квітня 2019 року.
Мінкультури - скликання

(Щодо проведення чергового засідання Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року)
25.03.2019
Розенко
1776/7
25.03.2019
3-8/19
Кабінет Міністрів України
Протокол № 8 засідання Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку від 19.03.19
25.03.2019
Розенко
1822/8
26.03.2019
10410/0/1-19
Кабінет Міністрів України
Протокол наради під головуванням Першого віце-прем"єр-міністра С.Кубіва щодо ризиків припинення телерадіомовлення від 22.03.19.

2. Ураховуючи наявність загроз інформаційної безпеці держави під час ведення країною-агресором гібридної війни проти України, посилення інформаційного тиску під час виборчої компанії 2019 р. та з метою упередження ризиків припинення трансляції телерадіопрограм на території України, доручити підготувати та подати на розгляд Кабміну:
- Мінекономрозвитку разом з Мінфіном, МІП, Держкомтелерадіо ... - проект рішення Уряду щодо виділення коштів з резервного фонду Кабміну на умовах повернення для погашення заборгованості ПАТ "НСТУ" перед Концерном РРТ.
Строк - до 25.03.19
22.03.2019
Кубів
1823/8
26.03.2019
6489/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надсилаємо для розгляду запит Гудими О. В. від 21.03.2019 
№ 4, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів.
За результатами розгляду просимо надати відповідь автору та поінформувати Секретаріат Кабінету Міністрів

(Про надання копії наказу Держкомтелерадіо № 3 від 17.01.17)
26.03.2019
Дехтяренко
1828/8
27.03.2019
10872/0/1-19
Кабінет Міністрів України
Протокол  засідання  Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України від 26.03.19
26.03.2019
Климпуш-Цинцадзе
1838/8
27.03.2019
10190/1/1-19
Кабінет Міністрів України
Прошу визначити представників (1 особа) та забезпечити їх участь у семінарах, що будуть проводитися за підтримки Посольства Великої Британії в Україні 8-9 та 11-12 квітня 2019 р., відповідно до наданої програми.

(Щодо подальшої співпраці у сфері забезпечення стійкості функціонування різних секторів держави в кризових ситуаціях)
26.03.2019
Климпуш-Цинзадзе
1855/8
27.03.2019
7509/1/1-19
Кабінет Міністрів України
1. Прошу опрацювати пропозиції Мінфіну, вжити заходів до усунення виявлених недоліків, належної організації внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту і про результати поінформувати Мінфін.

(про стан функціонування державного внутрішнього контролю)
12.03.2019
Кубів
1860/20
27.03.2019
04-32/16-99
Комітет ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики
10.04.19 о 14.30 відбудеться засідання Комітету, на якому планується розглянути ініційоване народним депутатом В.Ар"євим звернення щодо вирішення питання про передачу цілісного майнового комплексу ДП "Національне газетно-журнальне видавництво" до сфери управління Держкомтелерадіо.
Запрошують Голову комітету та/або уповноважених представників до участі у зазначеному розгляді.
25.03.2019
Сюмар
1871/8
27.03.2019
6528/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надсилаємо для розгляду запити Гудими О. В. від 21.03.2019 
№№ 1 та 3, що надійшли до Секретаріату Кабінету Міністрів.
За результатами розгляду просимо надати відповідь автору та поінформувати Секретаріат Кабінету Міністрів

(Про угоду на будівництво за адресою вул. Первомайського,5-б)
27.03.2019
Дехтяренко
1877/8
27.03.2019
6527/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Надсилаємо для розгляду в межах компетенції скаргу голови Захаріна С. В. від 19.03.2019, що надійшла до Кабінету Міністрів, щодо порушення, на думку автора, вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» посадовими особами Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості.
За результатами розгляду просимо надати відповідь автору та поінформувати Секретаріат Кабінету Міністрів.

(Про незаконні дії та незаконну бездіяльність керівника (в.о. Голови) Державної служби зайнятості при розгляді скарг щодо порушення права на отримання публічної інформації)
27.03.2019
Дехтяренко
1883/8
28.03.2019
11106/0/1-19
Кабінет Міністрів України
Графік проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на квітень-червень 2019 року
28.03.2019
Гройсман
1884/8
28.03.2019
10945/0/1-19
Кабінет Міністрів України
У контексті розроблення проекту Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік та з метою удосконалення міжвідомчої координації у зазначеному процесі прошу забезпечити обов"язкову участь визначених представників міністерств та відомств, а також, по можливості, керівний склад відповідних підрозділів в Установчій зустрічі, яка відбудеться 29.03.19 о 10.30.
Про участь прохання повідомити Кабмін до 16.00 28.03.19.
27.03.2019
Климпуш-Цинцадзе
1912/8
29.03.2019
6756/0/2-19
Кабінет Міністрів України
Відповідно до пункту 6 § 12 Регламенту Кабінету Міністрів надсилається копія листа приватного акціонерного товариства “ДТЕК Київські електромережі від 22березня 2019 р. № 01/3/01/4/4232для термінового розгляду в установленому порядку
Комітет - скликання

(Щодо можливого відключення від електропостачання ПАТ "НСТУ")
28.03.2019
Поліщук
1915/8
29.03.2019
6804/0/2-19
Кабінет Міністрів України
4 квітня 2019 р. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України проводить семінар на тему «Забезпечення належного рівня доступу до публічної інформації центральними органами виконавчої влади».
Захід відбудеться у прес-центрі Будинку Уряду з 10.00 до 18.00 (програма додається).
Просимо направити для участі у семінарі особу, відповідальну за організацію забезпечення доступу до публічної інформації, та поінформувати про учасників заходу до 2 квітня 2019
29.03.2019
Дехтяренко
 Кількість записів: 68 


