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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
консультацій з громадськістю структурних підрозділів облдержадміністрації у 2014 році
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Орієнтовний план консультацій з громадськістю структурних підрозділів облдержадміністрації у 2014 році (далі – План)
підготовлено на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».
2. Консультації з громадськістю проводяться з метою забезпечення участі громадськості в управлінні державними справами
та вирішенні питань місцевого значення, доступу громадськості до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а
також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.
3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави та
області, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та
інших інтересів. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої влади під
час прийняття управлінських рішень або в його подальшій роботі.
4. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту
нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації на місцевому рівні державної політики у відповідній
сфері державного і суспільного життя. Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та
вивчення громадської думки проводяться із залученням Громадської ради при облдержадміністрації.
5. В обов'язковому порядку у формі публічного громадського обговорення проводяться консультації з громадськістю щодо:
проектів нормативно-правових
актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав,
свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення
обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого
самоврядування,
делегованих органам виконавчої влади відповідними радами; проектів регуляторних актів; проектів
державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх
виконання; звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

ІІ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
№

Питання (проект рішення), яке
планується винести на
обговорення

Заходи які
заплановані в рамках
консультацій

Термін
проведення
консультац
ій

Структурні підрозділи
облдержадміністрації, що
здійснюють консультації з
громадськістю

Контактні данні структурного
підрозділу (працівника),
відповідального за проведення
консультацій

Обговорення законопроектів,
проектів постанов Кабінету
Міністрів України з питань
реформування галузей, проектів
державних програм, проектів
рішень обласної ради,
розпоряджень голови
облдержадміністрації, що мають
важливе суспільне значення і
стосуються конституційних прав,
свобод, інтересів і обов’язків
громадян, нормативно-правових
актів, якими передбачається
надання пільг чи встановлення
обмежень для суб’єктів
господарювання та інститутів
громадянського суспільства.
Звіт про використання
бюджетних коштів управлінням
містобудування та архітектури
облдержадміністрації у 2013 році.

Громадські слухання,
засідання круглих
столів, електронні
консультації.

Протягом
року, по
мірі
надходжен
ня
проектів.

Структурні підрозділи
Облдержадміністрації.

Керівники структурних підрозділів
Облдержадміністрації.

Засідання круглого
столу

Січень

Управління
містобудування та
архітектури
облдержадміністрації.

3.

Про підсумки соціальноекономічного розвитку
полтавської області у 2013 році.

Розширене засідання Лютий
колегії
облдержадміністрації

4.

Про використання
Засідання круглого
Департаментом інформаційної
столу
діяльності та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації бюджетних
коштів, виділених на реалізацію у

Петрук Юрій Олександрович,
Начальник управління
містобудування та архітектури
облдержадміністрації,
т. (0532) 56-12-71.
Адамович Олена Євгеніївна,
директор Департаменту
економічного розвитку
облдержадміністрації,
т. (0532) 56-06-02.
Перепелиця Микола Петрович,
директор Департаменту
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
т. (0532) 57-32-21.

1.

2.

Лютий

Департамент
економічного розвитку
облдержадміністрації.

Департамент
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації.

5.

6.

7.

8.

2013 році обласних галузевих
програм.
Звіт про використання коштів на
будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання
автомобільних доріг області.

Засідання круглого
столу

Лютий

Департамент
інфраструктури та
туризму
облдержадміністрації.

Про використання
Департаментом житловокомунального господарства
облдержадміністрації бюджетних
коштів у 2013 році.
Звіт управління з питань НС та у
справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи облдержадміністрації
про використання бюджетних
коштів у 2013 році.

Засідання круглого
столу

Лютий

Департамент житловокомунального
господарства
облдержадміністрації.

Засідання круглого
столу

Лютий

Звіт Департаменту
агропромислового розвитку
облдержадміністрації про
використання бюджетних коштів
у 2013 році.

Засідання круглого
столу

Лютий

Управління з питань
надзвичайних ситуацій та
у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської
катастрофи
облдержадміністрації.
Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації.

VIІ науковопрактична
конференція
«Екскурсійна
діяльність – реалії та
перспективи»

Лютий

Звіт про використання
бюджетних коштів за 2013 рік, по
Програмі розвитку туризму і
курортів на 2011-2015 рр.
Про реалії та перспективи
екскурсійна діяльності у 2014
році.
10. Звіт про виконання обласного
бюджету та бюджету області за
2013 рік.
9.

11. Про виконання Цільової

Зустріч з
Березень
громадськістю,
електронні
консультації на сайті
облдержадміністрації
Засідання круглого
Березень

Департамент
інфраструктури та
туризму
облдержадміністрації.

Васін Ігор Григорович,
заступник директора
Департаменту інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
т. (0532) 50-04-03.
Тонков Олександр Миколайович,
директор Департаменту житловокомунального господарства
облдержадміністрації,
т. (0532) 50-29-00.
Андрусенко Михайло Іванович,
начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи облдержадміністрації,
т.(0532) 56-07-53.
Фролов Сергій Олександрович,
директор Департаменту
агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
т. (05322) 7-32-06.
Оніщук Лариса Миколаївна,
заступник директора
Департаменту інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
т. (05322) 7-06-26.

Департамент фінансів
облдержадміністрації.

Кропивка Павло Анатолійович,
директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації,
т. (05322) 7-17-89

Департамент

Адамович Олена Євгеніївна,

програми впровадження в області
другої фази Проекту
Європейського союзу та
Програми Розвитку Організації
Об’єднаних Націй «Місцевий
розвиток, орієнтований на
громаду» у 2013 році.
12. Про виконання Комплексної
програми малого підприємництва
у Полтавській області на 20132014 роки.

столу

економічного розвитку
облдержадміністрації.

директор Департаменту
економічного розвитку
облдержадміністрації,
т. (0532) 56-06-02.

Засідання круглого
столу

Березень

Департамент
економічного розвитку
облдержадміністрації.

Засідання круглого
столу

Березень

Департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації.

Адамович Олена Євгеніївна,
директор Департаменту
економічного розвитку
облдержадміністрації,
т. (0532) 56-06-02.
Лисак Віктор Петрович,
директор Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації,
т. (05322) 7-46-82.

13. Про використання
Департаментом охорони здоров’я
облдержадміністрації бюджетних
коштів, виділених на реалізацію у
2013 році обласних галузевих
програм.
14. Звіт про використання
Департаментом освіти і науки
облдержадміністрації
бюджетних коштів у 2013 році.

Засідання круглого
столу

Березень

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації.

15. Звіт про використання
управлінням з питань фізичної
культури і спорту
облдержадміністрації
бюджетних коштів у 2013 році.
16. Звіт про використання
бюджетних коштів в галузі
культура за 2013 рік.

Розширене засідання Березень
колегії управління з
питань фізичної
культури і спорту
облдержадміністрації
Засідання круглого
Березень
столу

Управління з питань
фізичної культури і
спорту
облдержадміністрації.

17. Звіт про використання
Департаментом з питань
нафтогазового комплексу,
промисловості, екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації бюджетних

Засідання круглого
столу

Департамент з питань
нафтогазового
комплексу,
промисловості, екології
та природних ресурсів
облдержадміністрації.

Березень

Управління культури
облдержадміністрації.

Власюк Галина Богданівна,
заступник директора
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації,
т. (05322) 7-40-53,
Петраш Ігор Володимирович,
начальник управління з питань
фізичної культури і спорту
облдержадміністрації,
т. (05322) 7-37-90.
Фасій Геннадій Іванович,
начальник управління культури
облдержадміністрації,
т. (0532) 56-16-30.
Піддубний Ігор Анатолійович,
директор Департаменту з питань
нафтогазового комплексу,
промисловості, екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації,

коштів у 2013 році.
18. Звіт про використання
Державним архівом Полтавської
області бюджетних коштів у 2013
році.
19. Звіт про використання
Департаментом праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації
бюджетних коштів у 2013 році.
20. Про зміни порядку отримання
документів на відкриття
полювання.

Засідання круглого
столу

Березень

Державний архів
Полтавської області.

Засідання круглого
столу

Квітень

Департамент праці та
соціального захисту
населення
облдержадміністрації.

Громадські слухання

Січень

Департамент з питань
нафтогазового
комплексу,
промисловості, екології
та природних ресурсів
облдержадміністрації.

21. Стан соціального захисту
учасників бойових дій на
території інших держав.

Засідання круглого
столу

Лютий

Департамент
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
Департамент праці та
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації.

22. Про стан реалізації комплексної
„Програми розвитку освітньої
галузі„ Полтавської області на
2011 - 2015 рр."

Розширене засідання Лютий
колегії Департаменту
освіти і науки
облдержадміністрації

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації.

23. Про реалізацію заходів з

Засідання круглого

Управління культури

Лютий

т. (0532) 56-95-08.
Гудим Валентина Володимирівна,
начальник Державного архіву
Полтавської області,
т. (05322) 2-94-95.
Корнієнко Людмила Василівна,
директор Департаменту праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації,
т. (0532) 68-12-32.
Піддубний Ігор Анатолійович,
директор Департаменту з питань
нафтогазового комплексу,
промисловості, екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації,
т. (0532) 56-95-08.
Перепелиця Микола Петрович,
директор Департаменту
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
т. (0532) 57-32-21.
Корнієнко Людмила Василівна,
директор Департаменту праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації,
т. (0532) 68-12-32.
Лисак Віктор Петрович,
директор Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації,
т. (05322) 7-46-82.
Власюк Галина Богданівна,
заступник директора
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації,
т. (05322) 7-40-53.
Фасій Геннадій Іванович,

підготовки та відзначення
200-річчя від дня народження
Т.Шевченка.
24. Про погодження земельних
ділянок прибережно-захисних
смуг водних об’єктів та лісового
фонду.

столу

Громадські слухання

Лютий

Департамент з питань
нафтогазового
комплексу,
промисловості, екології
та природних ресурсів
облдержадміністрації.

25. Про результати роботи
Державного архіву Полтавської
області.

Розширене засідання
колегії Державного
архіву Полтавської
області.
Засідання круглого
столу

Лютий

Державний архів
Полтавської області.

Березень

Департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації.

26. Про проведення системної
боротьби з захворюванням на
туберкульоз.

облдержадміністрації.

27. Про підсумки соціальноекономічного розвитку та
виконання бюджету області за І
квартал 2014 року.

Розширене засідання Квітень
колегії
облдержадміністрації

Департамент
економічного розвитку
облдержадміністрації.

28. Актуальність реформування
системи надання пільг в Україні.

Засідання круглого
столу

Квітень

Департамент
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
Департамент праці та
соціального захисту
населення
облдержадміністрації.

29. Про підготовку до літнього
оздоровлення дітей та підлітків у
2014 році.

Засідання круглого
столу

Квітень

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації.

начальник управління культури
облдержадміністрації,
т. (0532) 56-16-30.
Піддубний Ігор Анатолійович,
директор Департаменту з питань
нафтогазового комплексу,
промисловості, екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації,
т. (0532) 56-95-08.
Гудим Валентина Володимирівна,
начальник Державного архіву
Полтавської області,
т. (05322) 2-94-95.
Лисак Віктор Петрович,
директор Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації,
т. (05322) 7-46-82.
Адамович Олена Євгеніївна,
директор Департаменту
економічного розвитку
облдержадміністрації,
т. (0532) 56-06-02.
Перепелиця Микола Петрович,
директор Департаменту
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
т. (0532) 57-32-21.
Корнієнко Людмила Василівна,
директор Департаменту праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації,
т. (0532) 68-12-32.
Горбаньова Світлана
Володимирівна, заступник
директора Департаменту освіти і

30. Про стан соціального захисту
громадян постраждалих
внаслідок Чорнобильської
катастрофи.

Засідання круглого
столу

Квітень

Департамент праці та
соціального захисту
населення
облдержадміністрації.

31. Про дотримання конституційних
прав і свобод громадян (до Дня
Конституції України).

Засідання круглого
столу

Червень

Департамент
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації.

32. Обговорення проекту
розпорядження голови
облдержадміністрації «Про
граничний розмір плати за
проживання в гуртожитках».
33. Про стан виконання державної
цільової соціальної програми
розвитку дошкільної освіти на
період до 2017 року.

Електронні
Червень
консультації на сайті
облдержадміністрації

Департамент
економічного розвитку
облдержадміністрації.

Засідання круглого
столу

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації.

34. Про підсумки соціальноекономічного розвитку та
виконання бюджету області за І
півріччя 2014 року.

Розширене засідання Липень
колегії
облдержадміністрації

Департамент
економічного розвитку
облдержадміністрації.

35. Про хід виконання Програми
розвитку галузі тваринництва на
період 2011-2015рр.

Засідання круглого
столу

Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації.

36. Звіт про виконання обласного
бюджету та бюджету області за І
півріччя 2014 року.

Електронні
Серпень
консультації на сайті
облдержадміністрації

Червень

Липень

Департамент фінансів
облдержадміністрації.

науки облдержадміністрації,
т. (05322) 2-48-39.
Корнієнко Людмила Василівна,
директор Департаменту праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації,
т. (0532) 68-12-32.
Перепелиця Микола Петрович,
директор Департаменту
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
т. (0532) 57-32-21.
Адамович Олена Євгеніївна,
директор Департаменту
економічного розвитку
облдержадміністрації,
т. (0532) 56-06-02.
Власюк Галина Богданівна,
заступник директора
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації,
т. (05322) 7-40-53.
Адамович Олена Євгеніївна,
директор Департаменту
економічного розвитку
облдержадміністрації,
т. (0532) 56-06-02.
Фролов Сергій Олександрович,
директор Департаменту
агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
т. (05322) 7-32-06.
Кропивка Павло Анатолійович,
директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації,
т. (05322) 7-17-89

37. Про стан реалізації регіональної
„Програми розвитку професійнотехнічної освіти Полтавської
області на 2012 - 2015 рр."

Розширене засідання Серпень
колегії Департаменту
освіти і науки
облдержадміністрації

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації.

38. Про прийняття обласної
Програми з реалізації молодіжної
політики, підтримки сім’ї,
забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на
2015-2020 роки.
39. Про прийняття обласної
Програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2015-2020
роки.

Засідання круглого
столу

Вересень

Відділ у справах сім’ї та
молоді
облдержадміністрації.

Засідання круглого
столу

Вересень

Відділ у справах сім’ї та
молоді
облдержадміністрації.

40. Про оголошення природних
територій міста Миргорода
Полтавської області курортом
державного значення.

Засідання круглого
столу

Вересень

Департамент
інфраструктури та
туризму
облдержадміністрації.

41. Про підсумки соціальноекономічного розвитку та
виконання бюджету області за 9
місяців 2014 року.

Розширене засідання Жовтень
колегії
облдержадміністрації

Департамент
економічного розвитку
облдержадміністрації.

42. Про впровадження в Україні
міжнародної ініціативи
«Партнерство Відкритий Уряд».

Засідання круглого
столу

Жовтень

Департамент
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації.

43. Про попередження
правопорушень та злочинності
серед учнівської молоді.

Засідання круглого
столу

Жовтень

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації.

44. Про стан реалізації державної

Засідання «круглого

Жовтень

Сектор взаємодії з

Власюк Галина Богданівна,
заступник директора
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації,
т. (05322) 7-40-53.
Северин Юлія Романівна,
в.о. начальника відділу у справах
сім’ї та молоді
облдержадміністрації,
т. (0532) 56-92-65.
Северин Юлія Романівна,
в.о. начальника відділу у справах
сім’ї та молоді
облдержадміністрації,
т. (0532) 56-92-65.
Оніщук Лариса Миколаївна,
заступник директора
Департаменту інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
т. (05322) 7-06-26.
Адамович Олена Євгеніївна,
директор Департаменту
економічного розвитку
облдержадміністрації,
т. (0532) 56-06-02.
Перепелиця Микола Петрович,
директор Департаменту
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
т. (0532) 57-32-21.
Горбаньова Світлана
Володимирівна, заступник
директора Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації,
т. (05322) 2-48-39.
Буханченко Іван Іванович,

політики у сфері профілактики
правопорушень у 2014 році

столу»

правоохоронними
органами та оборонної
роботи апарату
облдержадміністрації
Державний архів
Полтавської області.

45. Обговорення проекту Програми
збереженості документів
Національного архівного фонду
на 2015 рік.
46. Звіт про виконання обласного
бюджету і бюджету області за 9
місяців 2014 року.

Електронні
Жовтень
консультації на сайті
Державного архіву
Полтавської області.
Електронні
Листопад
консультації на сайті
облдержадміністрації

47. Роль громадськості у
міжнаціональних відносинах в
області.

Засідання круглого
столу

Листопад

Департамент
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації.

48. Про спільні дії органів
виконавчої влади та інститутів
громадянського суспільства щодо
подолання корупції.

Засідання круглого
столу

Листопад

Департамент
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації.

49. Обговорення проекту Плану
основних заходів цивільного
захисту області на 2015 рік.

Електронні
консультації

Листопад

50. Про забезпечення прав дитини в
області.

Засідання круглого
столу

Листопад

Управління з питань
надзвичайних ситуацій та
у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської
катастрофи
облдержадміністрації.
Служба у справах дітей
облдержадміністрації.

Головне фінансове
управління
облдержадміністрації.

завідувач сектору взаємодії з
правоохоронними органами та
оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
Гудим Валентина Володимирівна,
начальник Державного архіву
Полтавської області,
т. (05322) 2-94-95.
Кропивка Павло Анатолійович,
начальник Головного
фінансового управління
облдержадміністрації,
т. (05322) 7-17-89.
Перепелиця Микола Петрович,
директор Департаменту
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
т. (0532) 57-32-21.
Перепелиця Микола Петрович,
директор Департаменту
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
т. (0532) 57-32-21.
Логвиненко Андрій Григорович,
головний спеціаліст апарату
облдержадміністрації,
т. (05322) 7-38-37.
Андрусенко Михайло Іванович,
начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи облдержадміністрації,
т.(0532) 56-07-53.
Шустікова Світлана Віталіївна,
заступник начальника служби у

51. Про проект Програми
економічного і соціального
розвитку області на 2015 рік.

Розширене засідання Грудень
колегії Департаменту
економічного
розвитку
облдержадміністрації
Засідання круглого
Грудень
столу

Департамент
економічного розвитку
облдержадміністрації.

Конференція

Грудень

Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації.

54. Обговорення проекту
Орієнтовного плану консультацій
з громадськістю структурних
підрозділів облдержадміністрації
у 2015 році.

Електронні
консультації

Грудень

Департамент
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації.

55. Вивчення громадської думки
щодо актуальних суспільнополітичних та соціальноекономічних процесів у країні та
області.

Проведення
соціологічних
досліджень
(опитування,
анкетування)

Протягом
року

Департамент
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
Головне управління
юстиції в Полтавській
області.

52. Про проведення
широкомасштабної профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби зі
СНІДом.
53. Про підсумки виконання
Програми розвитку сільських
населених пунктів у 2014 році.

Заступник голови – керівник
апарату облдержадміністрації
Дяченко, 56-95-84

підписано

Департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації.

справах дітей
облдержадміністрації,
т.(0532)50-27-27.
Адамович Олена Євгеніївна,
директор Департаменту
економічного розвитку
облдержадміністрації,
т. (0532) 56-06-02.
Лисак Віктор Петрович,
директор Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації,
т. (05322) 7-46-82.
Фролов Сергій Олександрович,
директор Департаменту
агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
т. (05322) 7-32-06.
Перепелиця Микола Петрович,
директор Департаменту
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
т. (0532) 57-32-21.
Перепелиця Микола Петрович,
директор Департаменту
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
т. (0532) 57-32-21.

В.О. Пархоменко

