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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

консультацій з громадськістю на 2017 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 Розвиток фізичної культури і 

спорту у містах та районах, 
активізація роботи щодо за-
лучення до занять спортом 
дітей і молоді, формування 
здорового способу життя се-
ред населення області, від-
криття груп з пріоритетних 
видів спорту 

Зустрічі з 
громадськістю, 

збори 

Січень-лютий Громадські організації 
спортивного спрямування 

Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 72-05-45 

е-mail: 39091522@mail.gov.ua 

2 Співпраця Державного істо-
рико-культурного заповідни-
ка “Межибіж” з Меджибізь-
кою селищною радою щодо 
дотримання пам’ятко-охорон-
ного законодавства і збере-
ження історичної забудови 

Засідання 
“круглого столу”

Лютий Органи державної влади та 
місцевого самоврядування, 
забудовники та проектні ор-
ганізації, організатори ту-
ризму, туристи та екскур-
санти, що відвідують се-

лище Меджибіж, наукові і 
пам’яткоохоронні органі-

зації, викладачі та студенти 
вищих навчальних закладів, 
краєзнавці, національні та 

релігійні об’єднання 

Управління культури, 
національностей, релігій та туризму 

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

е-mail: km@oblkultura.adm-
km.gov.ua 
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1 2 3 4 5 6 
3 Ефективне використання наяв-

них ресурсів та створення 
умов для здобуття особами 
загальної середньої освіти в 
опорному закладі 

Нарада Лютий Учасники навчально-
виховного процесу у 

дошкільних навчальних 
закладах 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 79-56-96 

е-mail: 39091603@mail.gov.ua 

4 Підготовка до проведення 
комплексу весняно-польових 
робіт у 2017 році 

Нарада з началь-
никами і голов-
ними агроно-

мами управлінь 
(відділів) агро-
промислового 
розвитку рай-

держадміністра-
цій 

Березень Працівники Департаменту 
агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 
начальники та бухгалтери 
управлінь (відділів) агро-
промислового розвитку 
райдержадміністрацій, 

керівники агроформувань 
усіх форм власності області 

Відділ організації виробництва 
продукції рослинництва, 

механізації та земельних відносин 
Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

тел.: (0382) 76-33-14 
е-mail: dagro@adm-km.gov.ua 

 

5 Підтримка молодіжних орга-
нізацій на Хмельниччині 

Засідання 
“круглого столу”

Березень Керівництво та представ-
ники молодіжних громад-

ських організацій 

Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 72-05-45 

е-mail: 39091522@mail.gov.ua 
6 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: 38714934@mail.gov.ua 

7 Про соціальний захист гро-
мадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської ката-
строфи 

Засідання кон-
сультативної 
ради з питань 
соціального 

захисту грома-
дян, які постраж-
дали внаслідок 
Чорнобильської 

катастрофи 

Березень Представники громадських 
організацій, особи, які 
постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Управління у справах інвалідів, 
громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи, 
організації соціальних послуг та 

кадрово-правової роботи Департа-
менту соціального захисту насе-

лення облдержадміністрації 
тел.: (0382) 79-40-23 

е-mail: depszn@hmsoczahist.adm-
km.gov.ua 
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1 2 3 4 5 6 
8 Шляхи та методи ефективної 

взаємодії культурно-освітніх 
закладів у громаді 

Засідання 
“круглого столу”

Квітень Відділи та сектори 
культури органів місцевого 
самоврядування, які утво-
рилися у процесі об’єднан-
ня територіальних громад, 

громадські організації, 
жителі населених пунктів 

Управління культури, національ-
ностей, релігій та туризму 

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

е-mail: km@oblkultura.adm-
km.gov.ua 

9 Бібліотека в системі правови-
ховної роботи з молоддю 

Засідання 
“круглого столу”

Квітень Фахівці із правознавства, 
молодь, бібліотекарі, 

педагоги 

Управління культури, національ-
ностей, релігій та туризму 

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

е-mail: km@oblkultura.adm-
km.gov.ua 

10 Мінімальні соціальні 
нормативи забезпечення 
населення публічними 
бібліотеками в Україні 

Засідання 
“круглого столу”

Травень Мешканці сільських 
населених пунктів, 

пенсіонери, діти 

Управління культури, національ-
ностей, релігій та туризму 

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

е-mail: km@oblkultura.adm-
km.gov.ua 

11 95-річчя архівної справи на 
Поділлі 

Засідання Нау-
ково-методичної 
ради Державно-
го архіву області 
за участю пред-
ставників гро-

мадськості 

Травень Населення області Державний архів області 
тел.: (0382) 76-47-39 

e-mail: archive_km@arch.gov.ua 

12 Про організацію оздоровлен-
ня та відпочинку дітей 

Нарада Травень Представники освітніх 
закладів області, 

громадські організації 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 70-28-83 

е-mail: 39091603@mail.gov.ua 
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1 2 3 4 5 6 
13 Про охорону довкілля та ра-

ціональне використання при-
родних ресурсів 

Засідання 
“круглого столу”

Червень Представники громадських 
організацій екологічного 

спрямування 

Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

тел.: (0382)79-41-01 
e-mail: 38714934@mail.gov.ua 

14 Про організацію навчального 
процесу у новому навчаль-
ному році для дітей з особли-
вими освітніми потребами у 
дошкільних та загальноосвіт-
ніх навчальних закладах 

Засідання 
“круглого столу”

Червень Представники освітніх 
закладів області, 

громадські організації 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 65-83-42 

е-mail: 39091603@mail.gov.ua 

15 Про підготовку до збирання 
врожаю зернових культур у  
2017 році 

Нарада з началь-
никами управлінь 
(відділів) агропро-
мислового розвит-
ку райдержадміні-
страцій та керів-
никами агрофор-
мувань усіх форм 

власності 

Липень Працівники Департаменту 
агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 
начальники та бухгалтери 

управлінь (відділів) 
агропромислового розвитку 

райдержадміністрацій, 
керівники агроформувань 

усіх форм власності області 

Відділ організації виробництва 
продукції рослинництва, 

механізації та земельних відносин 
Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

тел.: (0382) 76-33-14 
е-mail: dagro@adm-km.gov.ua 

16 Музей як центр формування 
громадської активності 

Засідання 
“круглого столу”

Вересень Наукові співробітники му-
зеїв, працівники освітніх 
закладів, представники 

громадських організацій 
та ЗМІ 

Управління культури, 
національностей, релігій та туризму 

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

е-mail: km@oblkultura.adm-km.gov.ua 
17 Про підготовку галузі тварин-

ництва до зимово-стійлового 
періоду в агроформуваннях  
області 

Нарада з началь-
никами управлінь 
(відділів) агропро-
мислового розвит-
ку 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 базо-
вих господарств області 

Відділ організації виробництва 
продукції тваринництва, 
переробної та харчової 

промисловості Департаменту 
агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 
тел.: (0382) 79-57-13 

е-mail: dagro@adm-km.gov.ua 
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1 2 3 4 5 6 
18 Про зміни в нормативно-пра-

вовому забезпеченні дошкіль-
ної та загальної середньої ос-
віти 

Нарада Вересень Представники освітніх 
закладів області, 

громадські організації 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 79-56-96 

е-mail: 39091603@mail.gov.ua 
19 Музей, відкритий для всіх: 

культура без обмежень 
Засідання 

“круглого столу”
Жовтень Науковці, співробітники 

музеїв, працівники закладів 
культури та освіти, пред-
ставники громадськості 

та ЗМІ 

Управління культури, 
національностей, релігій та туризму 

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

е-mail: km@oblkultura.adm-km.gov.ua 
20 Національно-патріотичне ви-

ховання дітей у бібліотечно-
му просторі Хмельниччини 

Науково-
практична 

конференція 

Листопад Бібліотекарі, вчителі, 
читачі-діти, краєзнавці 

Управління культури, 
національностей, релігій та туризму 

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

е-mail: km@oblkultura.adm-km.gov.ua 
21 Про шляхи боротьби з пести-

цидами 
Засідання 

“круглого столу”
Грудень Представники громадських 

організацій екологічного 
спрямування 

Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

тел.: (0382)79-41-01 
e-mail: 38714934@mail.gov.ua 

22 Податкові новації 2017 року 
для суб’єктів підприємницт-
ва та зміни в системі адмі-
ністрування податків 

Засідання коор-
динаційної ради 

з питань роз-
витку підприєм-

ництва при 
облдержадміні-

страції 

І квартал 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, вико-
навчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

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 

e-mail: khm_econ@adm-km.gov.ua 
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1 2 3 4 5 6 
23 Селекційні дослідження як 

об’єкт інтелектуальної влас-
ності 

Засідання Коор-
динаційної ради 
з питань спри-
яння впровад-
женню заходів 
щодо захисту 
прав інтелек-
туальної влас-
ності при обл-

держадміністра-
ції 

І квартал Члени Координаційної ради 
з питань сприяння впровад-
женню заходів щодо захис-

ту прав інтелектуальної 
власності при обласній дер-
жавній адміністрації, пред-

ставники вищих навчальних 
закладів, громадських об’єд-
нань, суб’єктів підприєм-

ництва, райдержадміністра-
ції та виконкоми міських 

(міст обласного значення) рад

Відділ споживчого ринку 
управління з питань розвитку 

підприємництва та споживчого 
ринку Департаменту економічного 

розвитку, промисловості та 
інфраструктури 

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

e-mail: khm_econ@adm-km.gov.ua 

24 Легалізація прихованого без-
робіття у контексті еконо-
мічних реформ в Україні 

Засідання коор-
динаційної ради 
з питань розвит-

ку підприєм-
ництва при 

облдержадміні-
страції 

ІІ квартал 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

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 

e-mail: khm_econ@adm-km.gov.ua 
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25 Захист прав інтелектуальної 

власності в інформаційному 
середовищі та мережі Інтер-
нет 

Засідання Коор-
динаційної ради 
з питань сприян-
ня впроваджен-
ню заходів щодо 

захисту прав 
інтелектуальної 
власності при 

облдержадміні-
страції 

ІІ квартал Члени Координаційної ради 
з питань сприяння впровад-
женню заходів щодо захис-
ту прав інтелектуальної влас-
ності при обласній держав-
ній адміністрації, представ-
ники вищих навчальних за-
кладів, громадських об’єд-
нань, суб’єктів підприєм-
ництва, райдержадміні-

страції та виконкоми 
міських (міст обласного 

значення) рад 

Відділ споживчого ринку 
управління з питань розвитку 

підприємництва та споживчого 
ринку Департаменту економічного 

розвитку, промисловості та 
інфраструктури 

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

e-mail: khm_econ@adm-km.gov.ua 

26 Шляхи створення сприятли-
вого інвестиційного клімату 
в області для залучення іно-
земних інвестицій 

Засідання ради 
вітчизняних та 

іноземних 
інвесторів при 
облдержадміні-

страції 

ІІІ квартал Члени ради вітчизняних та 
іноземних інвесторів обл-
держадміністрації, регіо-
нальні представництва 

центральних органів вико-
навчої влади, керівники 

підприємств, громадських 
об’єднань суб’єктів підпри-
ємництва, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети 

міських (міст обласного 
значення) рад 

Відділ зовнішньоекономічної 
діяльності та міжнародного 

співробітництва Департаменту 
економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 
тел. (0382)76-47-92 

E-mail: khm_econ@adm-km.gov.ua 
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27 Агенція регіонального розвит-

ку як ключовий елемент роз-
витку регіону та сучасний ін-
струмент залучення інвести-
цій 

Засідання коор-
динаційної ради 
з питань розвит-

ку підприєм-
ництва при 

облдержадміні-
страції 

ІІІ квартал Члени координаційної ради з 
питань розвитку підприєм-
ництва при облдержадмі-

ністрації, представник Агенції 
регіонального розвитку, керів-

ники підприємств, громад-
ських об’єднань суб’єктів під-
приємництва, райдержадміні-

страції, виконавчі комітети 
міських (міст обласного 

значення) рад 

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 

e-mail: khm_econ@adm-km.gov.ua 
 

28 Захист прав інтелектуальної 
власності у рекламі 

Засідання Коор-
динаційної ради 
з питань сприян-
ня впроваджен-
ню заходів щодо 

захисту прав 
інтелектуальної 
власності при 

облдержадміні-
страції 

ІІІ квартал Члени Координаційної ради з 
питань сприяння впроваджен-
ню заходів щодо захисту прав 
інтелектуальної власності при 

обласній державній адміні-
страції, представники вищих 
навчальних закладів, громад-

ських об’єднань, суб’єктів під-
приємництва, райдержадміні-
страції та виконкоми міських 
(міст обласного значення) рад 

Відділ споживчого ринку 
управління з питань розвитку 

підприємництва та споживчого 
ринку Департаменту економічного 

розвитку, промисловості та 
інфраструктури 

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

e-mail: khm_econ@adm-km.gov.ua 

29 Актуальні питання удоскона-
лення нормативно-правової 
бази у сфері підприємництва 

Засідання коор-
динаційної ради 
з питань розвитку 
підприємництва 

при облдерж-
адміністрації 

ІV квартал Члени координаційної ради з 
питань розвитку підприєм-
ництва при облдержадміні-

страції, регіональні представ-
ництва центральних органів 
виконавчої влади, керівники 
підприємств, громадських 

об’єднань суб’єктів підпри-
ємництва, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

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 

e-mail: khm_econ@adm-km.gov.ua 
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30 Формування у населення об-

ласті правової культури, по-
ваги до прав інтелектуальної 
власності, суб’єктів таких прав, 
а також отримання базових 
знань щодо охорони та вико-
ристання прав інтелектуаль-
ної власності 

Засідання Коор-
динаційної ради 
з питань сприян-
ня впроваджен-
ню заходів щодо 

захисту прав 
інтелектуальної 
власності при 

облдержадміні-
страції 

ІV квартал Члени Координаційної ради 
з питань сприяння впровад-
женню заходів щодо захис-

ту прав інтелектуальної 
власності при обласній дер-
жавній адміністрації, пред-

ставники вищих навчальних 
закладів, громадських об’єд-
нань, суб’єктів підприєм-

ництва, райдержадміністра-
ції та виконкоми міських 

(міст обласного значення) рад

Відділ споживчого ринку 
управління з питань розвитку 

підприємництва та споживчого 
ринку Департаменту економічного 

розвитку, промисловості та 
інфраструктури 

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

e-mail: khm_econ@adm-km.gov.ua 

31 Обговорення та вирішення 
питань, пов’язаних із діяль-
ністю інститутів громадсько-
го суспільства, розвитком гро-
мадянського суспільства, проб-
лем соціально-економічного 
та культурного значення 

Засідання гро-
мадської ради 
при облдерж-
адміністрації 

Щоквартально Представники громадських 
організацій, профільні 

спеціалісти з окремих питань

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 76-57-36 

е-mail: uidkg@adm-km.gov.ua 
 

 
 

Тимчасово виконуючий обов’язки  
заступника голови – керівника 
апарату адміністрації                          Ю. Бирка 


