Про орієнтовний план консультацій
з громадськістю на 2014 рік

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
2013 року № 12771/0/2-13, розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 25 грудня 2013 року № 157/2013-р/к “Про відпустку голови
обласної державної адміністрації В.Ядухи”, з метою налагодженої роботи щодо
проведення консультацій з громадськістю та належного виконання орієнтовного плану:
1. Затвердити орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2014 рік
згідно з додатком.
2. Структурним підрозділам облдержадміністрації забезпечити виконання
вказаного плану, про що інформувати управління інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації щоквартально до 30 числа
останнього місяця звітного кварталу.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови – керівника апарату облдержадміністрації Л.Бернадську.
Перший заступник
голови адміністрації

В.Гаврішко

2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
10.01.2014 № 1/2014-р

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
консультацій з громадськістю на
2014 рік
№
з/п

Питання або проект нормативноправового акта

1

2

1

Про страхування сільськогосподарських культур та надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам шляхом здешевлення страхових платежів
Проект обласної Цільової комплексної програми розвитку
футболу у Хмельницькій
області на 2014-2018 роки

2

3

Про створення умов для розвитку громадських дитячо-юнацьких організацій в області

Захід, що
проводитиметься
у рамках
консультацій з
громадськістю
3

Строк
проведення
консультацій
4

Соціальні групи населення та
заінтересовані сторони, на які
поширюватиметься дія рішення,
прийнятого за результатами
консультацій
5

Контактні дані
особи/структурного підрозділу,
відповідального за проведення
консультацій (телефон, e-mail)
6

Нарада-семінар

Січень

Керівники базових господарств,
населення області

Департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації
тел:(0382)79-54-27,
е-mail: khm_agro@mitel-ua

Засідання
“круглого столу”

Січень

Представники громадських
організацій спортивного спрямування, заклади з розвитку спорту

Семінар

Січень

Методисти з виховної роботи
районних, міських відділів,
управлінь освіти, молоді та спорту,
представники громадських
організацій

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
облдержадміністрації
тел: (0382)65-31-21
е-mail: km-sport23@ukr.net
Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
облдержадміністрації
тел: (0382)72-05-45
е-mail: molod_km1@mail.ru

3
1

2

3

4

5

6

Територіальні підрозділи
центральних органів виконавчої
влади, райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських (міст
обласного значення) рад
Представники громадських
організацій екологічного
спрямування

Департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
тел: (0382) 76-53-87
е-mail: khm_econ@ic.km.ua
Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації
тел.: (0382) 79-41-01
е-mail: depr_oda@ukr.net
Управління культури,
національностей та релігій
облдержадміністрації
тел:(0382)76-28-29,
е-mail: ka3n_2@mail.ru
Департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації
тел: (0382)76-51-65
е-mail: zdorovya@mail.ru
Департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
тел: (0382) 76-59-89
е-mail: khm_econ@ic.km.ua

4

Проект Програми соціальноекономічного розвитку на
2014 рік

Електронні
консультації

Січеньлютий

5

Про питання щодо охорони
водно-болотяних угідь

Засідання
“круглого столу”

Лютий

6

Обговорення бібліотечних
ініціатив для розвитку
громади

Анкетування

Лютий

Жителі області, бібліотечні
працівники

7

Про досягнення та проблеми
проведення медичної реформи
у Хмельницькій області

Засідання
“круглого столу”

Лютий

Обласні спеціалісти галузі охорони
здоров’я, головні лікарі ЦРЛ

8

Про систему державного нагляду (контролю) як інструменту легалізації бізнесу та
попередження порушень нормативно-правових актів, що
регулюють умови здійснення
підприємницької діяльності
Обговорення результатів та
перспектив спільної роботи
педагогів і батьків щодо створення ціннісного, акмеологічного простору для особистісного розвитку дитини

Засідання регіональної ради
підприємців
області

Лютий

Члени регіональної ради
підприємців області, керівники
підприємств, громадських
об’єднань суб’єктів
підприємництва, контролюючі
органи

Інтернет-форум

Лютий

Класні керівники навчальних
закладів, батьківські комітети

9

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
облдержадміністрації
тел: (0382)72-05-45
е-mail: molod_km1@mail.ru
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Лютий

Заступники директорів з виховної
роботи, вихователі гуртожитків
професійно-технічних навчальних
закладів

10

Проект положення про учнівЗасідання
ські та студентські гуртожитки “круглого столу”
професійно-технічних та вищих навчальних закладів

11

Про підготовку до проведення
комплексу весняно-польових
робіт у 2014 році

Нарада

Березень

12

Про підготовку до відкриття
туристичного сезону 2014 року

Засідання
“круглого столу”

Березень

13

Про перспективи розвитку економіки області на умовах членства України в зоні вільної
торгівлі та визначення шляхів
мінімізації можливих негативних наслідків перехідного
періоду

Засідання
координаційної
ради з питань
розвитку
підприємництва
при облдержадміністрації

Березень

14

Обговорення завдань щодо
вирішення проблем охорони
водних ресурсів

Засідання
“круглого столу”

Березень

15

Визначення кращої книги
Хмельниччини

Анкетування

Березень

6

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
облдержадміністрації
тел: (03822) 2-34-44
е-mail: hm_nmc@ukr.net
Керівники базових господарств
Департамент
області, населення області
агропромислового розвитку
облдержадміністрації
тел:(0382)76-33-14, еmail:khm_agro@mitel-ua
Директори туристичних фірм,
Управління інфраструктури та
приватні підприємці, що працюють туризму облдержадміністрації,
у сфері туризму, представники
тел: (0382) 76-40-19
готельно-ресторанного бізнесу
е-mail: infra.oda@gmail.com
Члени координаційної ради з питань
Департамент економічного
розвитку підприємництва при облрозвитку і торгівлі
держадміністрації, територіальні підоблдержадміністрації
розділи центральних органів виконавтел: (0382) 76-59-89
чої влади, керівники підприємств,
е-mail: khm_econ@ic.km.ua
громадських об’єднань суб’єктів підприємництва, райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських (міст
обласного значення) рад, інші
Представники громадських
Департамент екології та
організацій екологічного
природних ресурсів
спрямування
облдержадміністрації
тел: (0382) 79-41-01
е-mail: depr_oda@ukr.net
Письменники, бібліотечні
Управління культури,
працівники та мешканці області
національностей та релігій
облдержадміністрації
тел: (0382)76-28-29,
е-mail: ka3n_2@mail.ru
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6

Засідання громадської ради
при Департаменті соціального захисту
населення
облдержадміністрації
Засідання
“круглого столу”

І квартал
2014 року

Представники громадських
організацій соціального
спрямування, благодійних фондів

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації
тел: (0382) 65-76-36
е-mail: hmouszn@hm.ukrtel.net

Квітень

Представники громадських
організацій екологічного
спрямування

Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації
тел.:(0382) 79-41-01
е-mail: depr_oda@ukr.net
Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації
тел.:(0382) 79-41-01
е-mail: depr_oda@ukr.net
Управління культури,
національностей та релігій
облдержадміністрації
тел: (0382)76-28-29
е-mail: lukashukvs@gmail.com
Управління культури,
національностей та релігій
облдержадміністрації
тел:(0382)76-28-29,
е-mail: ka3n_2@mail.ru
Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації
тел.:(0382) 79-41-01
е-mail: depr_oda@ukr.net

16

Розвиток партнерських відносин з громадськими організаціями соціальної спрямованості.
Розподіл коштів між громадськими організаціями

17

Про формування екологічної
поведінки людини

18

Про впорядкування та озеленення населених пунктів та
пам’ятних місць

Засідання
“круглого столу”

Квітень

Представники громадських
організацій екологічного
спрямування

19

Про збереження традиційного
характеру історичного середовища міста Кам’янець-Подільський

Засідання
“круглого столу”

Квітень

Жителі міста Кам’янецьПодільський, Національний
історико-архітектурний заповідник
“Кам’янець”

20

Хмельниччина в колі
соціокультурних інтересів
Європи

Засідання
“круглого столу”

Травень

Жителі області, працівники закладів
культури області

21

Про важливі питання охорони
та відтворення біологічної
різноманітності

Засідання
“круглого столу”

Травень

Представники громадських
організацій екологічного
спрямування
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22

Про створення та розвиток сільськогосподарських кооперативів, як інструменту підтримки
та реалізації підприємницької
ініціативи населення у сільській місцевості

Засідання
координаційної
ради з питань
розвитку
підприємництва
при облдержадміністрації

Травень

23

Розвиток зеленого туризму у
Хмельницькій області

Засідання
“круглого столу”

Травень

24

Про реалізацію права на звернення громадян у Державному
архіві Хмельницької області

Засідання
“круглого столу”

Травень

25

Обговорення екологічних проблем та відношення людини до
природних ресурсів

Засідання
“круглого столу”

Червень

26

Про проблемні питання розвитку підприємництва в регіоні

Засідання регіональної ради
підприємців
області

Червень

27

Проект Закону України “Про
професійну освіту”

Засідання
“круглого столу”

Червень

5

6

Члени координаційної ради з
Департамент економічного
питань розвиту підприємництва при
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації, керівники
облдержадміністрації
підприємств, громадських об’єдтел: (0382) 76-59-89
нань суб’єктів підприємництва,
е-mail: khm_econ@ic.km.ua
райдержадміністрації, виконавчі
комітети міських (міст обласного
значення) рад
Підприємці, зайняті у сфері зелеУправління інфраструктури та
ного туризму, зацікавлені жителі
туризму облдержадміністрації,
населених пунктів, туристичні
тел: (0382) 76-40-19
оператори внутрішнього туризму
е-mail: infra.oda@gmail.com
Представники громадських
Державний архів області
організацій, адвокатури,
тел: (0382) 65-21-77
відповідальні за ведення роботи
е-mail: inf_dahmo@hm.ukrtel.net
із зверненнями громадян
Представники громадських
Департамент екології та
організацій екологічного
природних ресурсів
спрямування
облдержадміністрації
тел.: (0382) 79-41-01
е-mail: depr_oda@ukr.net
Члени регіональної ради підприємців
Департамент економічного
області, керівники підприємств,
розвитку і торгівлі
громадських об’єднань суб’єктів
облдержадміністрації
підприємництва, територіальні
тел: (0382) 76-59-89
підрозділи центральних органів
е-mail: khm_econ@ic.km.ua
виконавчої влади
Керівники професійно-технічних
Департамент освіти і науки,
навчальних закладів та вищих
молоді та спорту
начальних закладів І-ІІ рівнів
облдержадміністрації
акредитації, батьківські комітети
тел: (0382) 65-84-98
е-mail: hmeln_pto@i.ua
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28

Стан та перспективи розвитку
Центрів первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторій загальної практики/сімейної медицини в області
Про підготовку до збирання
врожаю зернових культур у
2014 році

Конференція

Червень

Обласні спеціалісти охорони
здоров’я, головні лікарі первинної
медико-санітарної допомоги

Департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації
тел: (0382)76-51-65
е-mail: zdorovya@mail.ru

Нарада

Липень

Керівники базових господарств
області, населення області

30

Про організацію безпеки пасажирських перевезень

Засідання
“круглого столу”

Липень

Перевізники області, громадські
організації, представники ДАІ,
Укртрансінспекції

31

Проблема безпритульних
тварин

Засідання
“круглого столу”

Серпень

Представники громадських
організацій

32

Про проблемні питання застосування земельного законодавства при здійснені господарської діяльності

Засідання
координаційної
ради з питань
розвитку
підприємництва
при облдержадміністрації

Серпень

33

Про підготовку галузі тваринництва до зимово-стійлового
періоду в агроформуваннях
області

Нарада

Вересень

Члени координаційної ради з
питань розвитку підприємництва
при облдержадміністрації,
територіальні підрозділи
центральних органів виконавчої
влади, керівники підприємств,
громадських об’єднань суб’єктів
підприємництва
Керівники базових господарств
області, населення області

Департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації
тел: (0382)76-33-14, еmail:khm_agro@mitel-ua
Управління інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
тел: (0382) 76-40-19
е-mail: infra.oda@gmail.com
Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації
тел.: (0382) 79-41-01
е-mail: depr_oda@ukr.net
Департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
тел: (0382) 76-59-89
е-mail: khm_econ@ic.km.ua
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Департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації
тел: (0382)79-57-13,
е-mail: khm_agro@mitel-ua
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34

1

Співпраця органів влади з
об’єднаннями національних
меншин: сучасний стан та
перспективи розвитку

2

Засідання
“круглого столу”

Вересень

Громади національних меншин, що
проживають на території області,
заклади культури області

35

Детінізація підприємницької
діяльності: шляхи та інструменти легалізації прихованого
безробіття

Вересень

36

Про розвиток туризму у
Хмельницькій області

Засідання
регіональної
ради
підприємців
області
Засідання
“круглого столу”

37

Питання щодо охорони місць
існування

Засідання
“круглого столу”

Жовтень

38

Про перспективи співпраці
музеїв та шкіл

Засідання
“круглого столу”

Жовтень

39

Про досягнення та проблеми
реорганізації системи екстреної медичної допомоги в області

Засідання
“круглого столу”

Жовтень

40

Про розвиток дитячо-юнацького баскетболу та стрітболу в
області

Засідання
“круглого столу”

Жовтень

Вересень

6

Управління культури,
національностей та релігій
облдержадміністрації
тел: (0382) 76-47-81
е-mail: oblkultura@gmail.com
Члени регіональної ради підприємців
Департамент економічного
області, територіальні підрозділи ценрозвитку і торгівлі
тральних органів виконавчої влади,
облдержадміністрації
керівники підприємств, громадських
тел: (0382) 76-59-89
об’єднань суб’єктів підприємництва
е-mail: khm_econ@ic.km.ua
Працівники тур фірм, наукові
Управління інфраструктури та
працівники, студенти
туризму облдержадміністрації,
тел: (0382) 76-40-19
е-mail: infra.oda@gmail.com
Представники громадських
Департамент екології та
організацій екологічного
природних ресурсів
спрямування
облдержадміністрації
тел.: (0382) 79-41-01
е-mail: depr_oda@ukr.net
Вчителі та учнівська молодь,
Управління культури,
працівники музейних закладів
національностей та релігій
області
облдержадміністрації
тел: (0382) 73-50-45
е-mail: tvsvoliy@gmail.com
Обласні спеціалісти галузі
Департамент охорони
охорони здоров’я
здоров’я облдержадміністрації
тел: (0382)76-51-65
е-mail: zdorovya@mail.ru
Представники громадських
Департамент освіти і науки,
організацій спортивного
молоді та спорту
спрямування, закладів з розвитку
облдержадміністрації
спорту
тел: (0382)65-31-21
е-mail: km-sport23@ukr.net
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5

6

Про підсумки роботи з моЗасідання
лоддю та громадськими
“круглого столу”
організаціями.
Обговорення спільного плану
роботи органів влади та
громадських організацій
молодіжного спрямування на
2015 рік
Шляхи співпраці влади з оргаЗасідання
нами учнівського самоврядування “круглого столу”

Жовтень

Громадські організації, творчі
спілки, учнівська та студентська
молодь

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
облдержадміністрації
тел: (0382)72-05-45
е-mail: molod_km1@mail.ru

Жовтень

Громадські організації

43

Про проблеми вторинної переробки сировини: стан та перспективи

Засідання
“круглого столу”

Листопад

Представники громадських
організацій екологічного
спрямування

44

Єдиний соціальний внесок як
інструмент соціального захисту приватних підприємців та
найманих працівників

Засідання координаційної ради
з питань розвитку
підприємництва
при облдержадміністрації

Листопад

45

Шляхи врегулювання проблемних питань, які виникають
у суб’єктів господарювання
внаслідок встановлення ринкових відносин у земельній
сфері

Засідання
регіональної
ради
підприємців
області

Листопад

Члени координаційної ради з
питань розвитку підприємництва
при облдержадміністрації,
територіальні підрозділи
центральних органів виконавчої
влади, керівники підприємств,
громадських об’єднань суб’єктів
підприємництва
Члени регіональної ради
підприємців області, керівники
підприємств, громадських
об’єднань суб’єктів

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
облдержадміністрації
тел: (0382)72-05-45
е-mail: molod_km1@mail.ru
Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації
тел.:(0382) 79-41-01
е-mail: depr_oda@ukr.net
Департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
тел: (0382) 76-59-89
е-mail: khm_econ@ic.km.ua

41

42

2

3

Департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
тел: (0382) 76-59-89
е-mail: khm_econ@ic.km.ua
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Засідання
“круглого столу”

Грудень

Представники громадських
організацій екологічного
спрямування
Методисти з виховної роботи
районних, міських відділів,
управлінь освіти, молоді та спорту,
класні керівники, працівники
позашкільних навчальних закладів,
батьки
Представники громадських
організацій, профільних
спеціалістів з окремих питань

Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації
тел.:(0382) 79-41-01
е-mail: depr_oda@ukr.net
Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
облдержадміністрації
тел: (0382)72-05-45
е-mail: molod_km1@mail.ru

46

Про шляхи боротьби з пестицидами

47

Роль школи, сім’ї та громади у
формуванні правомірної поведінки та правовому захисту дитини, яка потрапила у складні
життєві ситуації

Вебінар

Грудень

48

Обговорення та вирішення питань, пов’язаних із діяльністю
інститутів громадського суспільства, розвитком громадянського суспільства, проблем соціально-економічного та
культурного значення
Завдання та основні напрями
науково-видавничої роботи на
період до 2016 року.
Про організацію виставкової
діяльності на відзначення
річниць визволення області,
України та перемоги у ВВв
Про соціальний захист
ветеранів Афганістану

Засідання
громадської
ради при
облдержадміністрації

Щоквартально

Засідання
науковометодичної ради
Державного
архіву області

Щоквартально

Представники громадських
організацій, наукових установ

Державний архів області
тел: (0382) 65-21-77
е-mail: inf_dahmo@hm.ukrtel.net

Засідання
консультативної
ради з питань
соціального
захисту
ветеранів
Афганістану

Щопівроку

Населення області, ветерани
Афганістану

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації
тел: (0382) 65-76-36
е-mail: hmouszn@hm.ukrtel.net

49

50

Управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації
тел: (0382) 76-57-36
е-mail: policy@adm.km.ua
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51

Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Щопівроку

Громадяни, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації
тел: (0382)65-76-36
е-mail: hmouszn@hm.ukrtel.net

52

Обговорення питань, віднесених до сфери охорони культурної спадщини, музейної
справи, бібліотечної галузі

Засідання
консультативної
ради з питань
соціального
захисту
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
Електронні
консультації

Протягом
року

Фізичні та юридичні особи області,
працівники музейних та
бібліотечних установ

Управління культури,
національностей та релігій
облдержадміністрації
тел: (0382)76-28-29
е-mail:lukashukvs@gmail.com

Заступник голови – керівник
апарату адміністрації

Л.Бернадська

