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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 
консультацій з громадськістю  

на 2016 рік 
 

№ 
з/п 

Питання або проект нормативно-
правового акта 

Захід, що 
проводитиметься 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 2 3 4 5 6
1. Проект Закону України “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 
“круглого столу” 

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 
Засідання 

“круглого столу” 
Лютий Наукові співробітники 

музеїв, працівники освітніх 
закладів 

Управління культури, національ-
ностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації 
тел.: (0382) 76-28-29 

е-mail: oblkultura@gmail.com   
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4. Боротьба з незаконним вироб-

ництвом, розповсюдженням і 
реалізацією фальсифікованої 
продукції з незаконним викори-
станням торгових і акцизних 
марок , реалізацією не маркова-
ної продукції та інших об’єктів 
інтелектуальної власності 

Засідання 
координаційної 
ради з питань 

сприяння 
впровадженню 
заходів щодо 
захисту прав 

інтелектуальної 
власності при 

облдержадміні-
страції 

Березень Члени координаційної ради 
з питань сприяння впровад-
женню заходів щодо захисту 
прав інтелектуальної влас-
ності при облдержадміні-

страції, представники 
вищих навчальних закладів, 

громадських об’єднань, 
суб’єктів підприємництва, 

райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 

рад тощо 

Відділ споживчого ринку 
управління з питань розвитку 

підприємництва та споживчого 
ринку Департаменту економічного 

розвитку, промисловості та 
інфраструктури 

облдержадміністрації 
тел.: (0382) 65-20-84 

е-mail: khm_econ@ic.km.ua 

5. Результати та проблеми рефор-
мування податкової та митної 
системи 

Засідання коор-
динаційної ради 

з питань роз-
витку підприєм-

ництва при 
облдержадміні-

страції 

Березень Члени координаційної ради 
з питань розвитку підпри-

ємництва при облдерж-
адміністрації, регіональні 
представництва централь-

них органів виконавчої 
влади, керівники підпри-
ємств, громадських об’єд-
нань суб’єктів підприєм-
ництва, райдержадміні-

страції, виконавчі комітети 
міських (міст обласного 

значення) рад тощо 

Відділ з питань розвитку 
підприємництва та регуляторної 

політики управління з питань 
розвитку підприємництва та 

споживчого ринку Департаменту 
економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 76-59-89 

е-mail: khm_econ@ic.km.ua 
 

6. Декомунізаційні процеси у 
смт Меджибіж 

Засідання 
“круглого столу” 

Березень Наукові співробітники 
Державного історико-

культурного заповідника 
“Межибіж”, громадськість 

смт Меджибіж, засоби 
масової інформації 

Управління культури, національ-
ностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації 
тел: (0382) 76-28-29 

е-mail: oblkultura@gmail.com 
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7. Підготовка до проведення 

комплексу весняно-польових 
робіт у 2016 році 

Нарада з началь-
никами і голов-
ними агроно-

мами управлінь 
агропромисло-
вого розвитку 

райдержадміні-
страцій 

Березень Працівники Департаменту 
агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 
начальники та бухгалтери 
управлінь агропромисло-

вого розвитку райдержадмі-
ністрацій, керівники базо-
вих сільськогосподарських 

підприємств області 

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

тел. (0382) 76-33-14 
е-mail: khm_agro@mitel-ua.com 

 

8. Про соціальний захист учасників 
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 

9. Стратегія національно-патріо-
тичного виховання дітей та мо-
лоді на 2016-2020 роки, затверд-
жена Указом Президента від 
13.10.2015 № 580/2015 

Засідання 
“круглого столу” 

Березень Педагогічні працівники 
області, громадські 

організації 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
тел: (0382) 65-84-98 

е-mail: khmoblosvita@i.ua 

10. 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 

11. Про соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи 

Засідання кон-
сультативної ради 
з питань соціаль-
ного захисту гро-
мадян, які пост-
раждали внаслі-
док Чорнобиль-
ської 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 
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12. Про реалізацію права на 

звернення громадян до 
Державного архіву 
Хмельницької області 
 

Засідання 
“круглого столу” 

з громадською 
радою при обл-

держадміні-
страції 

Квітень Населення області Державний архів області 
тел. (0382) 79-45-59 

13. Самореалізація молоді у соціо-
культурному просторі в умовах 
євроінтеграції 

Засідання 
“круглого столу” 

Квітень Працівники закладів 
культури, студентська 

молодь 

Управління культури, 
національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації 
тел. (0382) 76-28-29 

e-mail: oblkultura@gmail.com 
14. Реалізація Концепції національ-

но-патріотичного виховання 
молоді 

Засідання 
“круглого столу” 

Травень Молодь, працівники освіти, 
культури, громадські 

організації 

Управління культури, 
національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації 
тел. (0382) 76-28-29 

e-mail: oblkultura@gmail.com 
15. Захист  прав інтелектуальної 

власності в умовах інтеграції 
України в ЄС 

Засідання 
координаційної 
ради з питань 

сприяння 
впровадженню 
заходів щодо 
захисту прав 

інтелектуальної 
власності при 

облдержадміні-
страції 

Травень Члени координаційної ради 
з питань сприяння впровад-
женню заходів щодо захисту 
прав інтелектуальної влас-
ності при облдержадміні-

страції, представники 
вищих навчальних закладів, 

громадських об’єднань, 
суб’єктів підприємництва, 

райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 

рад тощо 

Відділ споживчого ринку 
управління з питань розвитку 

підприємництва та споживчого 
ринку Департаменту економічного 

розвитку, промисловості та 
інфраструктури 

облдержадміністрації 
тел. (0382) 65-20-84 

е-mail: khm_econ@ic.km.ua 
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16. Реформування трудового законо-

давства на шляху забезпечення 
балансу між інтересами робото-
давців та працівників 

Засідання 
координаційної 
ради з питань 

розвитку підпри-
ємництва при 

облдержадміні-
страції 

Червень Члени координаційної ради з 
питань розвитку підприєм-

ництва при облдержадміністра-
ції, територіальні представ-
ництва центральних органів 
виконавчої влади, керівники 
підприємств, громадських 

об’єднань суб’єктів підприєм-
ництва, райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад тощо 

Відділ з питань розвитку 
підприємництва та регуляторної 

політики управління з питань 
розвитку підприємництва та 

споживчого ринку Департаменту 
економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 
тел. (0382) 76-59-89 

е-mail: khm_econ@ic.km.ua 

17. Реформування бібліотек у рам-
ках Концепції розвитку бібліо-
течної справи в Україні на період 
до 2025 року 

Засідання 
“круглого столу” 

Червень Бібліотечні фахівці, 
громадські організації, 

представники ЗМІ 

Управління культури, 
національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації 
тел. (0382) 76-28-29 

e-mail: oblkultura@gmail.com 
18. 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 
19. Про охорону довкілля та раціо-

нальне 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 

20. Про підготовку до збирання 
врожаю зернових культур у 2016 
році 

Нарада з началь-
никами управлінь 
агропромислового 
розвитку райдерж-

адміністрацій та 
керівниками агро-
формувань усіх 
форм власності 

Липень Працівники Департаменту 
агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, началь-
ники та бухгалтери управлінь 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрацій, керів-
ники базових сільськогоспо-

дарських підприємств області 

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

тел. (0382) 76-33-14 
е-mail: khm_agro@mitel-ua.com 
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21. Стан дотримання законодавства 

України у сфері інтелектуальної 
власності закладами освіти 
області 

Засідання 
координаційної 
ради з питань 

сприяння впро-
вадженню захо-
дів щодо захисту 

прав інтелек-
туальної влас-
ності при обл-

держадміністрації

Серпень Члени координаційної ради з 
питань сприяння впроваджен-
ню заходів щодо захисту прав 
інтелектуальної власності при 
облдержадміністрації, пред-
ставники вищих навчальних 
закладів, громадських об’єд-

нань, суб’єктів підприєм-
ництва, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) рад тощо 

Відділ споживчого ринку 
управління з питань розвитку 

підприємництва та споживчого 
ринку Департаменту економічного 

розвитку, промисловості та 
інфраструктури 

облдержадміністрації 
тел. (0382) 65-20-84 

е-mail: khm_econ@ic.km.ua 

22. Про підготовку галузі тварин-
ництва до зимово-стійлового 
періоду в агроформуваннях 
області 

Нарада з началь-
никами управ-

лінь агропроми-
слового розвитку 
райдержадміні-
страцій та керів-
никами агрофор-

мувань усіх 
форм власності 

Вересень Працівники Департаменту 
агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 
начальники та бухгалтери 
управлінь агропромисло-

вого розвитку райдержадмі-
ністрацій, керівники 

базових сільськогосподар-
ських підприємств області 

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

тел. (0382) 79-57-13 
е-mail: khm_agro@mitel-ua.com 

 

23. Ключові завдання місцевих 
органів влади з підтримки та 
захисту вітчизняного товаро-
виробника, обмеження контра-
бандних потоків 

Засідання 
координаційної 
ради з питань 

розвитку підпри-
ємництва при 

облдержадміні-
страції 

Вересень Члени координаційної ради 
з питань розвитку підприєм-
ництва при облдержадміні-
страції, регіональні пред-
ставництва центральних 

органів виконавчої влади, 
керівники підприємств, гро-
мадських об’єднань суб’єк-

тів підприємництва, рай-
держадміністрації, вико-

навчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад тощо

Відділ з питань розвитку 
підприємництва та регуляторної 

політики управління з питань 
розвитку підприємництва та 

споживчого ринку Департаменту 
економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 
тел. (0382) 76-59-89 

е-mail: khm_econ@ic.km.ua 
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24. Нові нормативно-правові до-

кументи 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 
25. 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 

26. 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 

27. Освітні програми і заклади 
культури 

Засідання 
“круглого столу” 

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 

28. Бібліотека, школа, сім’я у вихо-
ванні молодого покоління 

Засідання 
“круглого столу” 

Листопад Бібліотечні фахівці, вчителі, 
громадські організації 

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації 

тел. (0382) 76-28-29 
e-mail: oblkultura@gmail.com 

29. Особливості правової охорони 
прав інтелектуальної власності 
та комп’ютерні програми  

Засідання 
координаційної 
ради з питань 

сприяння впро-
вадженню захо-
дів щодо захисту 
прав інтелекту-
альної власності 

при облдерж-
адміністрації 

Листопад Члени координаційної ради з 
питань сприяння впроваджен-
ню заходів щодо захисту прав 
інтелектуальної власності при 
облдержадміністрації, пред-
ставники вищих навчальних 
закладів, громадських об’єд-

нань, суб’єктів підприєм-
ництва, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 
рад тощо 

Відділ споживчого ринку 
управління з питань розвитку 

підприємництва та споживчого 
ринку Департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації 

тел.:(0382) 65-20-84 
е-mail: khm_econ@ic.km.ua 
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30. Про шляхи боротьби з пестици-

дами 
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 

31. Енергозбереження та енерго-
ефективність як вагомі чинники 
продуктивного господарювання 
на шляху інтеграції в ЄС 

Засідання 
координаційної 
ради з питань 

розвитку підпри-
ємництва при 

облдержадміні-
страції 

Грудень Члени координаційної ради 
з питань розвитку підпри-

ємництва при облдержадмі-
ністрації, регіональні пред-

ставництва центральних 
органів виконавчої влади, 
керівники підприємств, 
громадських об’єднань 

суб’єктів підприємництва, 
райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 

рад тощо 

Відділ з питань розвитку 
підприємництва та регуляторної 

політики управління з питань 
розвитку підприємництва та 

споживчого ринку Департаменту 
економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 
тел. (0382) 76-59-89 

е-mail: khm_econ@ic.km.ua 

32. Завдання та основні напрями 
науково-видавничої роботи на 
період до 2017 року 

Засідання 
Науково-

методичної ради 
Державного 

архіву Хмель-
ницької області 

за участю 
представників 
громадськості 

Щоквартально Населення області Державний архів області 
тел. (0382) 79-45-59 

33. Обговорення питань, віднесених 
до сфери охорони культурної 
спадщини, музейної та бібліо-
течної 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   
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34. Обговорення та вирішення пи-

тань, пов’язаних із діяльністю 
інститутів громадського суспіль-
ства, 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 

 
 

Заступник голови  
адміністрації             В.Кальніченко 

 


