
 

 
 

 

                 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ПРАВОЗАХИСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ПРАВЕ ДIЛО» 
65012, м. Одеса, вул. Канатна, 71, тел. +38 067 127 00 09, 

e-mail: info.pravodelo@gmail.com, ЄДРПОУ: 38436748 

 

17.01.2022 № 13/22 Міністерство закордонних справ України 
 

01018, м. Київ, Михайлівська площа, 1, 

zsmfa@mfa.gov.ua 
 

Запит  

про проведення громадської експертизи  
 

ГО «ПРАВОЗАХИСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ПРАВЕ ДІЛО», з урахуванням листа 

Міністерства закордонних справ України (далі – МЗС України) від 17.01.2022 № 

203/19-169-3308 прийнято рішення про проведення громадської експертизи 

діяльності МЗС України. 
  

Відповідно до пункту 3 Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.11. 2008 № 976 (далі – Порядок) надаю наступну інформацію про 

інститут громадянського суспільства, який буде проводитимуть громадську 

експертизу: 
 

Повна назва: Громадська організація «Правозахисне об'єднання «ПРАВЕ 

ДIЛО»; 
 

Відомості про легалізацію: Організація має статус юридичної особи, 

зареєстрована Реєстраційної службою Головного управління юстиції в Одеській 

області 13.11.2012, номер запису: 15561020000044958. Ідентифікаційний код 

юридичної особи: 38436748; 
 

Місцезнаходження: 65012, м. Одеса, вул. Канатна, 71; 
 

Електронна пошта: info.pravodelo@gmail.com.  
 

Предмет громадської експертизи: оцінка діяльності, ефективності прийняття і 

виконання рішень МЗС України з питань: співпраці із закордонними українцями, 

забезпечення прав закордонних українців, створення сприятливих умов та 

можливостей для задоволення їх соціальних, культурно-освітніх, мовних, 

інформаційних та інших потреб; здійснення заходів, які фінансуються за рахунок 

коштів державного бюджету, щодо забезпечення підтримки зв’язків з українцями, 

які проживають за межами України; щодо виконання підпункту «є» пункту 12 

частини 1 і частини 3 Указу Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 «Про 

невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави».  
 

Мета громадської експертизи діяльності: проведення громадського контролю за 

діяльністю МЗС України. Підготовка на основі отриманих результатів громадської 
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експертизи пропозицій щодо вирішення суспільно значущих проблем для їх 

врахування в роботі МЗС України. 
       

 Для проведення громадської експертизи просимо надіслати на адресу 

електронної пошти наказ (розпорядження) МЗС України про проведення 

експертизи;   
  

 

 Звертаємо увагу на те, що термін розгляду даного запиту становить сім 

робочих днів (пп. 1 п. 4 Порядку). 

 

 

 

 

 

 

Керівник             

     

     

 

 

 

О.С. Михайлик 

 


