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Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
15.01.2018 № 105/2018-р 

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

консультацій з громадськістю  
на 2018 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 Розширення асортименту послуг 

бібліотек області на основі ви-
користання нових інформацій-
них технологій 

Опитування Січень-
березень 

Користувачі, працівники 
бібліотек області 

Обласна універсальна наукова 
бібліотека 

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

2 Взаємодія правоохоронних, 
контролюючих органів та пра-
вовласників у питаннях незакон-
ного публічного виконання му-
зичних творів та фонограм у за-
кладах громадського харчування 

Засідання Коорди-
наційної ради з 

питань сприяння 
впровадженню за-
ходів щодо захис-
ту прав інтелекту-
альної власності 

при обласній дер-
жавній адміні-

страції 

Лютий Члени Координаційної ради 
з питань сприяння впро-

вадженню заходів щодо за-
хисту прав інтелектуальної 
власності при обласній дер-
жавній адміністрації, пред-
ставники вищих навчальних 
закладів, громадських об’єд-
нань, суб’єктів підприєм-
ництва, райдержадміні-

страції та виконкоми місь-
ких (міст обласного значен-

ня) рад 

Відділ споживчого ринку 
управління з питань розвитку 

підприємництва та споживчого 
ринку Департаменту еконо-

мічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдерж-

адміністрації, 
тел. (0382) 65-20-84, 

e-mail: khm_econ@adm-
km.gov.ua 
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1 2 3 4 5 6 
3 Збереження та використання па-

м’яток у контексті децентраліза-
ційних процесів та Року куль-
турної спадщини в Україні 

“Круглий стіл” Лютий Об’єднані територіальні 
громади, інші органи місце-
вого самоврядування, міс-
цеві мешканці, суб’єкти 

господарювання, наукові, 
освітні та туристичні 

організації

ДІКЗ “Межибіж” 
тел. (0382) 76-28-29, е-mail: 

oblkultura@gmail.com 

4 Підготовка до проведення ком-
плексу весняно-польових робіт 
у 2018 році 

Нарада з началь-
никами і голов-

ними агрономами 
управлінь (відді-
лів) агропроми-

слового розвитку 
райдержадміні-

страцій 

Березень Працівники Департаменту 
агропромислового розвит-
ку, екології та природних 
ресурсів облдержадміні-

страції, начальники та бух-
галтери управлінь (відділів) 
агропромислового розвитку 

райдержадміністрацій, 
керівники агроформувань 

усіх форм власності 
Хмельницької області

Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

тел. (0382) 79-46-33, 
е-mail: dagro@adm-km.gov.ua 

5 Актуальні питання діяльності 
бібліотек в умовах 
адміністративно-територіальної 
реформи 

“Круглий стіл” Березень Працівники міської, 
районної централізованих 

бібліотечних систем, 
студенти спеціальності 
“Бібліотечна справа”

Кам’янець-Подільський коледж 
культури і мистецтва 

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

6 Закон України “Про внесення 
змін до деяких законів України 
про освіту щодо організації інклю-
зивного навчання” 

“Круглий стіл” Квітень Працівники закладів куль-
тури, студентська молодь, 
обласне товариство інвалі-
дів, педагогічні працівники

Обласна бібліотека для дітей 
імені Т.Г.Шевченка 

тел. (0382) 76-28-29, е-mail: 
oblkultura@gmail.com
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7 Порушення прав інтелектуаль-

ної власності в мережі Інтернет 
та у рекламі 

Засідання Коорди-
наційної ради з 

питань сприяння 
впровадженню за-
ходів щодо захис-
ту прав інтелекту-
альної власності 

при обласній дер-
жавній адміні-

страції 

Травень Члени Координаційної ради 
з питань сприяння впро-

вадженню заходів щодо за-
хисту 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 економіч-

ного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміні-

страції, 
тел. (0382) 65-20-84, 

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

8 Про охорону довкілля та раціо-
нальне використання природних 
ресурсів 

Засідання 
“круглого столу” 

Травень Представники громадських 
організацій екологічного 

спрямування 

Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

тел. (0382) 79-46-33, 
е-mail: dagro@adm-km.gov.ua 

9 Закон України “Про державну 
підтримку книговидавничої 
справи в Україні” 

“Круглий стіл” Травень Письменники, видавці, 
працівники бібліотек, 

молодь, працівники освіти, 
культури, громадські 

організації

Обласний літературний музей 
тел. (0382) 76-28-29, е-mail: 

oblkultura@gmail.com 

10 Бібліотека і реалізація Цілей ста-
лого розвитку ООН в Україні 

“Круглий стіл” Травень Правознавці, екологи, молодь, 
бібліотекарі, педагоги, 
соціальні працівники, 

волонтери

Обласна бібліотека для юнацтва 
тел. (0382) 76-28-29, е-mail: 

oblkultura@gmail.com 

11 Роль професійної освіти у регіо-
нальному та місцевому розвитку 

Панельна дискусія Травень Представники Центру 
місцевого самоврядування, 

керівники закладів 
професійної освіти 

Заступник директора – начальник 
управління професійної освіти та 

ресурсного забезпечення 
Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації Харчук А.М. 
тел. (0382) 65-73-86 

е-mail: 39091603@gmail.gov.ua
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12 Розробка “Плану дій щодо реа-

лізації на Хмельниччині Про-
грами адвокаційної діяльності 
Української бібліотечної асоці-
ації на 2017-2021 роки “Дієва 
бібліотека-успішна громада!” 

Зустріч з 
громадськістю 

Червень Бібліотечні фахівці, гро-
мадські організації, керів-
ники об’єднаних територі-
альних громад, представ-

ники ЗМІ 

Обласна універсальна наукова 
бібліотека  

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

13 Створення ефективного управ-
ління освітою в умовах децен-
тралізації. Обмін досвідом із 
освітянами Чернівецької області 

Управлінський 
форум 

Червень Представники Центру 
місцевого самоврядування, 
керівники органів управ-
ління освітою, керівники 

закладів освіти 

Заступник директора – началь-
ник управління навчально-
виховної та організаційної 

роботи Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації 

Дупляк Т.В. 
тел. (0382) 79-51-36 

е-mail: 39091603@gmail.gov.ua
14 Існуючі та потенційні механізми 

партнерства між освітніми за-
кладами та регіональними/міс-
цевими органами влади та при-
ватним сектором 

Полілог Червень Представники Центру 
місцевого самоврядування, 
керівники органів управ-
ління освітою, керівники 

закладів освіти 

Заступник директора – началь-
ник управління навчально-
виховної та організаційної 

роботи Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації 

Дупляк Т.В. 
тел. (0382) 79-51-36 

е-mail: 39091603@gmail.gov.ua
15 Реформа освіти: перші підсумки Всеукраїнська 

конференція 
Липень Представники Центру 

місцевого самоврядування, 
керівники органів управ-
ління освітою об’єднаних 

територіальних громад 

Заступник директора – началь-
ник управління навчально-
виховної та організаційної 

роботи Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації 

Дупляк Т.В. 
тел. (0382) 79-51-36 

е-mail: 39091603@gmail.gov.ua 
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16 Про підготовку до збирання 

врожаю зернових культур у 
2018 році 

Нарада з началь-
никами управлінь 
(відділів) агропро-
мислового роз-
витку райдерж-
адміністрацій та 

керівниками агро-
формувань усіх 
форм власності 

Липень Працівники Департаменту 
агропромислового роз-
витку, екології та при-

родних ресурсів облдерж-
адміністрації, начальники 
та бухгалтери управлінь 

(відділів) агропромислового 
розвитку райдержадміні-
страцій, керівники агро-

формувань усіх форм влас-
ності Хмельницької області 

Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

тел. (0382) 79-46-33, 
е-mail: dagro@adm-km.gov.ua 

17 Особливості здійснення захисту 
прав інтелектуальної власності у 
сфері культури і мистецтва 

Засідання Коор-
динаційної ради з 
питань сприяння 
впровадженню 

заходів щодо за-
хисту прав інте-

лектуальної влас-
ності при облас-
ній державній 
адміністрації 

Серпень Члени Координаційної ради 
з питань сприяння впро-
вадженню заходів щодо 
захисту прав інтелекту-

альної власності при облас-
ній державній адміністрації, 

представники вищих нав-
чальних закладів, громад-
ських об’єднань, суб’єктів 
підприємництва, райдерж-
адміністрації та виконкоми 

міських (міст обласного 
значення) рад

Відділ споживчого ринку 
управління з питань розвитку 

підприємництва та споживчого 
ринку Департаменту еконо-

мічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдерж-

адміністрації, 
тел. (0382) 65-20-84, 

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

18 Про зміни в нормативно-право-
вому забезпеченні дошкільної та 
загальної середньої освіти 

Нарада Серпень Спеціалісти відділів/управ-
лінь освіти, представники 

громадськості 

Відділ загальної середньої освіти 
Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 
тел. (0382) 79-56-96 

е-mail: 39091603@gmail.gov.ua 
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19 Музейні проекти в контексті 

сучасної шкільної освіти 
“Круглий стіл” Вересень Наукові співробітники 

музеїв, працівники освітніх 
закладів, представники гро-
мадських організацій та ЗМІ 

Обласний краєзнавчий музей 
тел. (0382) 76-28-29, е-mail: 

oblkultura@gmail.com 

20 Про підготовку галузі тварин-
ництва до зимово-стійлового 
періоду в агроформуваннях 
Хмельницької області 

Нарада з началь-
никами  управ-
лінь (відділів) 

агропромислово-
го розвитку рай-

держадміністрацій 
та керівниками 
агроформувань 

усіх форм 
власності

Вересень Працівники Департаменту 
агропромислового розвит-
ку, екології та природних 
ресурсів облдержадміні-

страції, начальники та бух-
галтери управлінь агропро-

мислового розвитку рай-
держадміністрацій, керів-
ники базових господарств 

області

Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

тел. (0382) 79-46-33, 
е-mail: dagro@adm-km.gov.ua 

21 Спільна робота органів влади, 
культурно-освітніх установ та 
громадськості щодо реалізації 
державної політики в галузі 
“культура” 

“Круглий стіл” Вересень Працівники культури, 
громадські організації, 

представники ЗМІ 

Обласний науково-методичний 
центр культури і мистецтва 

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

22 Актуальні питання залучення і 
ефективного використання віт-
чизняних та іноземних інвести-
цій з метою розвитку пріоритет-
них галузей економіки області 

“Круглий стіл” Вересень 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, проми-

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

е-mail: khm_econ@adm-
km.gov.ua 
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23 Музейний маркетинг: нові під-

ходи до роботи з цільовими 
аудиторіями 

“Круглий стіл” Жовтень Науковці, працівники закла-
дів культури та освіти, пред-
ставники громадськості та ЗМІ 

Обласний художній музей 
тел. (0382) 76-28-29,  

е-mail: oblkultura@gmail.com 
24 Способи захисту авторського 

права. 
Кримінальна відповідальність за 
порушення прав інтелектуальної 
власності 

Засідання Коор-
динаційної ради з 
питань сприяння 
впровадженню 

заходів щодо за-
хисту прав інте-

лектуальної влас-
ності при облас-
ній державній 
адміністрації 

Листопад 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, райдержадміні-

страції та виконкоми 
міських (міст обласного 

значення) рад

Відділ споживчого ринку 
управління з питань розвитку 

підприємництва та споживчого 
ринку Департаменту економіч-

ного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації, 

тел. (0382) 65-20-84, 
e-mail: khm_econ@adm-

km.gov.ua 

25 Про шляхи боротьби з пестици-
дами 

Засідання 
“круглого столу” 

Листопад Представники громадських 
організацій екологічного 

спрямування 

Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

тел. (0382) 79-46-33, 
е-mail: dagro@adm-km.gov.ua 

26 Питання підвищення ефектив-
ності агропромислового ви-
робництва та перспектив роз-
витку агропромислового комп-
лексу Хмельницької області 

Обласні навчання Грудень Начальник та спеціалісти уп-
равління (відділу) агропроми-

слового розвитку райдерж-
адміністрацій, керівники та 
спеціалісти  сільськогоспо-
дарських підприємств усіх 
форм власності, керівники 
фермерських та особистих 
селянських господарств, 
голови територіальних 

громад, голови сільських та 
селищних рад 

Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

тел. (0382) 79-46-33, 
е-mail: dagro@adm-km.gov.ua 
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27 Актуальні питання удосконален-

ня нормативно-правової бази у 
сфері підприємництва 

Засідання 
регіональної ради 

підприємців 
області 

Щоквартально Члени регіональної ради 
підприємців області, 

регіональні представництва 
центральних органів 

виконавчої влади, 
керівники підприємств, 
громадських об’єднань 

суб’єктів підприємництва 

Відділ з питань розвитку 
підприємництва та регуляторної 

політики управління з питань 
розвитку підприємництва та 

споживчого ринку Департаменту 
економічного розвитку, проми-

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

e-mail:khm_econ@adm-km.gov.ua 
28 Робота архівних установ області 

в умовах адміністративно-тери-
торіальної реформи 

“Круглий стіл” ІІ квартал  Державний архів області 
тел. (0382) 76-47-39 

29 Проект Програми соціально-
економічного розвитку Хмель-
ницької області на 2019 рік 

Розміщення проек-
ту Програми соці-

ально-економічного 
розвитку Хмель-

ницької області на 
2019 рік на офіцій-

ному сайті обл-
держадміністрації 
для громадських 

обговорень, обгово-
рення на засіданні 
громадської ради 
при облдержадмі-

ністрації

IV квартал Структурні підрозділи обл-
держадміністрації, терито-

ріальні підрозділи централь-
них органів виконавчої 

влади, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) рад

Відділ економічного аналізу 
управління економічного роз-
витку Департаменту економіч-

ного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадмі-

ністрації, 
тел. (0382) 76-55-23, 76-50-94,   

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

30 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, націо-
нальностей, релігій та туризму 

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

е-mail:oblkultura@gmail.com
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31 Обговорення та вирішення пи-

тань, пов’язаних із діяльністю та 
розвитком інститутів громадсько-
го суспільства, проблем соціаль-
но-економічного та культурного 
значення 

Засідання гро-
мадської ради при 

облдержадміні-
страції 

Щомісячно Представники громадських 
організацій, профільних 
спеціалістів з окремих 

питань 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадмі-
ністрації 

тел. (0382) 76-20-43 
е-mail: uidkg@adm-km.gov.ua 

 
 

Заступник голови – керівник  
апарату адміністрації              Ю. Бирка 


