
Орієнтовний план 

консультацій з громадськістю на 2016 рік 

 

№ 
Питання або проект 

нормативно-правового акта 

Захід, що 

проводитиметь

ся 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, 

e-mail) 

1.  Проект Закону «Про професійну 

освіту» Засідання 

круглого столу 
Січень 

Представники професійно-

технічних навчальних 

закладів 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

тел.: (0382) 65-84-98 

е-mail: khmoblosvita@i.ua 

2.  Про стан виконання програми 

розвитку галузі охорони 

здоров’я області на 2012-2015 

роки 

засідання за 

круглим столом 
лютий Населення області 

Департамент охорони здоров'я 

облдержадміністрації, 

тел.: (0382) 76-51-65 

е-mail: doz.km@gmail.com 

3.  

Створення музейного 

середовища «Міні-музеї» у ДНЗ 

№ 49  

Круглий стіл лютий 

Наукові співробітники 

музеїв, працівники освітніх 

закладів 

Управління культури, 

національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації 

тел.: (0382) 76-28-29 

е-mail: oblkultura@gmail.com, 

4.  

Декомунізаційні процеси в смт 

Меджибіж  
Круглий стіл березень 

Наукові співробітники 

Державного історико-

культурного заповідника 

«Межибіж», громадськість 

смт Меджибіж, засоби 

масової інформації 

Управління культури, 

національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації 

тел.: (0382) 76-28-29 

е-mail: oblkultura@gmail.com 

5.  Підготовка до проведення 

комплексу весняно-польових 

робіт у 2016 році 

 

Нарада з 

начальниками і 

головними 

агрономами 

березень 

Працівники Департаменту 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

начальники та бухгалтера 

Департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

тел.: (0382) 76-33-14 

е-mail: khm_agro@mitel-ua.com 
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управлінь 

агропромислово

го розвитку 

райдерж-

адміністрацій 

управлінь агропромисло-

вого розвитку 

райдержадміністрацій, 

керівники базових 

господарств області. 

 

6.  

Про соціальний захист АТО 

Засідання 

консультативної 

ради з питань 

соціального 

захисту 

учасників АТО 

березень 

Департамент соціального 

захисту населення обласної 

державної адміністрації 

 

Департамент соціального захисту  

населення облдержадміністрації 

тел. (0382) 79-40-23, 

e-mail: hmouszn@hm.ukrtel.net 

7.  Стратегія національно-

патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2016-2020 роки, 

затверджена Указом Президента 

від 13.10.2015 № 580 

Засідання 

круглого столу 
Березень 

Педагогічні працівники 

області, громадські 

організації 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

тел.: (0382) 65-84-98 

е-mail: khmoblosvita@i.ua 

8.  Про охорону водних ресурсів 
Засідання 

«круглого 

столу» 

березень 

Представники громадських 

організацій екологічного 

спрямування 

Департамент екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

тел: (0382)79-41-01 

e-mail: depr_oda@ukr.net 

9.  

Про  соціальний захист 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Засідання 

консультативної 

ради з питань 

соціального 

захисту 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

квітень 

Департамент соціального 

захисту населення обласної 

державної адміністрації 

 

Департамент соціального захисту  

населення облдержадміністрації 

тел. (0382) 79-40-23, 

e-mail: hmouszn@hm.ukrtel.net 

10.  Про реалізацію права на 

звернення громадян в 

Державному архіві 

Засідання за 

круглим столом 

з громадською 

Квітень Населення області 

Державний архів області 

тел. (0382) 79-45-59 
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Хмельницької області 

 

радою при ОДА 

11.  

Самореалізація молоді у 

соціокультурному просторі в 

умовах євроінтеграції 

Круглий стіл квітень 

Працівники закладів 

культури, студентська 

молодь 

Управління культури, 

національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації 

тел. (0382) 76-28-29 

e-mail:, oblkultura@gmail.com 

12.  

Реалізація Концепції 

національно-патріотичного 

виховання молоді 

Круглий стіл травень 

Молодь, працівники освіти, 

культури,громадські 

організації 

Управління культури, 

національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації 

тел. (0382) 76-28-29 

e-mail: oblkultura@gmail.com 

13.  
Реформування бібліотек в 

рамках Концепції розвитку 

бібліотечної справи в Україні на 

період до 2025 року 

Круглий стіл червень 

Бібліотечні фахівці, 

громадські організації, 

представники ЗМІ 

Управління культури, 

національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації 

тел. (0382) 76-28-29 

e-mail: oblkultura@gmail.com 

14.  Зміни в законодавстві щодо 

загальної середньої освіти Засідання 

круглого столу 
червень 

Учасники  навчально-

виховного процесу у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

тел. (0382) 79-51-36 

e-mail: khmoblosvita@i.ua 

15.  Про охорону довкілля та 

раціонального використання 

природних ресурсів 

Засідання 

«круглого 

столу» 

червень 

Представники громадських 

організацій екологічного 

спрямування 

Департамент екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

тел: (0382)79-41-01 

e-mail: depr_oda@ukr.net 

16.  

Про підготовку до збирання 

врожаю зернових культур у 

2016 році 

Нарада з 

начальниками  

управлінь 

агропромислово

го розвитку 

райдерж-

адміністрацій та 

керівни-ками 

липень 

Працівники Департаменту 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

начальники та бухгалтера 

управлінь агропромисло-

вого розвитку 

райдержадміністрацій, 

керівники базових 

Департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

тел.: (0382) 76-33-14 

е-mail: khm_agro@mitel-ua.com 
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агроформувань 

усіх форм 

власності 

господарств області. 

17.  

Про підготовку галузі 

тваринництва до зимово-

стійлового періоду в 

агроформуваннях  області 

Нарада з 

начальниками  

управлінь 

агропромисло-

вого розвитку 

райдерж-

адміністрацій та 

керівниками 

агроформувань 

усіх форм 

власності 

вересень 

Працівники Департаменту 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

начальники та бухгалтера 

управлінь агропромисло-

вого розвитку 

райдержадміністрацій, 

керівники базових 

господарств області. 

Департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

тел.: (0382) 79-57-13 

е-mail: khm_agro@mitel-ua.com 

 

18.  Нові нормативно-правові 

документи у сфері дошкільної 

освіти 

Засідання 

круглого столу 
вересень 

Учасники  навчально-

виховного процесу у 

дошкільних навчальних 

закладах 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

тел. (0382) 79-51-36 

e-mail: khmoblosvita@i.ua 

19.  Про охорону місць існування 
Засідання 

«круглого 

столу» 

жовтень 

Представники громадських 

організацій екологічного 

спрямування 

Департамент екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

тел: (0382)79-41-01 

e-mail: depr_oda@ukr.net 

20.  
Про розвиток первинної 

медико-санітарної допомоги в 

області 

конференція жовтень 
Медична громадськість та 

населення області 

Департамент охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

тел: (0382)765165 

e-mail: doz.km@gmail.com 

21.  

Освітні програми і заклади 

культури 
Круглий стіл жовтень 

Науковці, працівники 

закладів культури та освіти, 

представники 

громадськості та ЗМІ 

Управління культури, 

національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації 

тел: (0382) 76-28-29 

e-mail: oblkultura@gmail.com 

22.  Бібліотека, школа, сім’я у 

вихованні молодого покоління 
Круглий стіл листопад 

Бібліотечні фахівці, 

вчителі, громадські 

Управління культури, 

національностей, релігій та туризму 
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організації облдержадміністрації 

тел: (0382) 76-28-29 

e-mail: oblkultura@gmail.com 

23.  Про шляхи боротьби з 

пестицидами 
Засідання 

«круглого 

столу» 

грудень 

Представники громадських 

організацій екологічного 

спрямування 

Департамент екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

тел: (0382) 79-41-01 

e-mail: depr_oda@ukr.net 

24.  

Завдання та основні напрямки 

науково-видавничої роботи на 

період до 2017 року 

Засідання 

Науково-

методичної ради 

Державного 

архіву 

Хмельницької  

області за 

участю 

представників 

громадськості 

Щоквартально Населення області 

Державний архів області 

тел. (0382) 79-45-59 

25.  
Обговорення питань віднесених 

до сфери охорони культурної 

спадщини, музейної та 

бібліотечної справи 

Електронні 

консультації 
протягом року 

Фізичні та юридичні особи 

області працівники 

музейних та бібліотечних 

установ 

Управління культури, 

національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації 

тел: (0382) 76-28-29 

e-mail: oblkultura@gmail.com 

26.  Обговорення та вирішення 

питань, пов’язаних із діяльністю 

інститутів громадського 

суспільства, розвитком 

громадянського суспільства, 

проблем соціально-

економічного та культурного 

значення   

Засідання 

громадської 

ради при 

облдерж-

адміністрації 

Щоквартально 

Представники громадських 

організацій, профільних 

спеціалістів з окремих 

питань 

Управління інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

тел: (0382) 76-57-36 

е-mail: policy@adm.km.ua 
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