
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 03.01.2019 № 4/2019-р 

 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 
консультацій з громадськістю на 2019 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 культу-

ри та спорту у містах та 
районах, активізація робо-
ти щодо залучення до за-
нять спортом дітей і моло-
ді, формування здорового 
способу життя серед насе-
лення області 

Зустрічі з громадськістю, 
збори 

Січень-лютий Громадські організації 
спортивного спрямування 

Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації 

тел.(0382) 72-05-45 
e-mail: 39091522@mail.gov.ua 

2 Адміністративно-терито-
ріальна реформа на Хмель-
ниччині 

Радіодебати Лютий Громадські організації, 
користувачі та працівники 

бібліотек, представники 
об’єднаних територіальних 

громад 

Управління культури, 
національностей, релігій та 

туризму облдержадміністрації 
тел.(0382) 79-59-74 

e-mail: km@oblkultura.adm-
km.gov.ua 
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1 2 3 4 5 6 
3 Особливості проведення 

комплексу весняно-польо-
вих робіт у 2019 році 

Засідання за “круглим 
столом” 

Лютий Представники Департаменту 
агропромислового розвитку, 

екології та природних 
ресурсів облдержадміні-

страції, науковці, запрошені 
згідно зі списком 

Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

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

4 Алгоритм створення опор-
ного закладу 

Засідання за “круглим 
столом” 

Лютий Спеціалісти відділів/управ-
лінь освіти та керівники 

опорних закладів 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 70-28-80 

е-mail: 39091603@mail.gov.ua 
5 Аналіз прогнозованих по-

казників обсягів регіональ-
ного/державного замов-
лення на підготовку квалі-
фікованих робітників, мо-
лодших спеціалістів та фа-
хівців у закладах профе-
сійної (професійно-техніч-
ної) та вищої освіти відпо-
відно до потреб регіональ-
ного ринку праці 

Засідання регіональної 
ради професійної освіти 

(стейкхолдерів) 

Лютий Представники закладів 
професійної (професійно-
технічної) та вищої освіти 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 70-38-96 

е-mail: hmeln_pto@i.ua 

6 Про створення та функціо-
нування структурних під-
розділів дошкільної освіти 
в закладах загальної серед-
ньої освіти 

Нарада Березень Спеціалісти/методисти 
дошкільної освіти 

відділів/управлінь освіти, 
громадські організації 

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

е-mail: 39091603@mail.gov.ua 

7 Громадськість та театральні 
вистави, актуальні та пот-
рібні сучасному глядачу 

Засідання за “круглим 
столом” 

Березень Соціальні групи населення 
області, які відвідують 

театр 

Управління культури, 
національностей, релігій та 

туризму облдержадміністрації 
тел.(0382) 79-59-74 

e-mail: km@oblkultura.adm-
km.gov.ua 
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1 2 3 4 5 6 
8 Створення та діяльність 

сільськогосподарських 
обслуговуючих коопера-
тивів 

Засідання за “круглим 
столом” 

Березень Представники Департаменту 
агропромислового розвитку, 

екології та природних 
ресурсів облдержадміні-
страції, начальники та 
бухгалтери управлінь 

(відділів) агропромислового 
розвитку райдержадміні-

страцій, керівники агрофор-
мувань усіх форм власності 

Хмельницької області 

Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

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

9 Використання земельних 
ділянок, оподаткування 
сільськогосподарських 
підприємств усіх форм 
власності та розгляд про-
грам державної підтримки 
галузі агропромислового 
комплексу 

Нарада Березень Представники Департаменту 
агропромислового розвитку, 

екології та природних 
ресурсів облдержадміністра-

ції, керівництво сільсько-
господарських підприємств, 
фермерських господарств, 
приватні землевласники 

Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

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

10 Перевірки та інші кризові 
ситуації для бізнесу: опти-
мальні шляхи подолання 

Засідання регіональної 
ради підприємців області

Березень Члени регіональної ради 
підприємців області, 

регіональні представники 
центральних органів 

виконавчої влади, 
керівники підприємств, 
громадських об’єднань 

суб’єктів підприємництва 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури 
облдержадміністрації 

тел.(0382) 76-59-89 
e-mail: khm_econ@adm-

km.gov.ua 

11 Підтримка молодіжних 
організацій на Хмельнич-
чині 

Засідання за “круглим 
столом” 

Березень-
квітень 

Керівництво молодіжних 
громадських організацій 

Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації 

тел.(0382) 72-05-45 
e-mail: 39091522@mail.gov.ua 
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12 Формування оптимальної 

мережі закладів загальної 
середньої освіти 

Зустрічі з громадськістю, 
збори 

Березень-
травень 

Керівництво органів 
місцевого самоврядування, 

депутати місцевих рад, 
керівники закладів 

загальної середньої освіти 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 79-51-36 

е-mail: 39091603@mail.gov.ua 

13 Концепція державної полі-
тики щодо розвитку націо-
нальної видавничої справи 
та популяризації читання на 
період до 2020 року 

Форум Квітень Представники органів влади 
та місцевого самоврядування, 

книговидавничих 
організацій, бібліотек, читачі, 

письменники 

Управління культури, 
національностей, релігій та 

туризму облдержадміністрації 
тел.(0382) 79-59-74 

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

14 Про організоване прове-
дення зовнішнього неза-
лежного оцінювання у 
2019 році для учнів/сту-
дентів закладів професій-
ної (професійно-технічної) 
та вищої освіти 

Нарада Квітень Керівники закладів 
професійної (професійно-
технічної) та вищої освіти 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 76-48-51 

е-mail: hmeln_pto@i.ua 

15 Підсумки роботи агро-
промислового комплексу 
за І квартал 2019 року 

Нарада Травень Керівництво та представники 
Департаменту агропромисло-

вого розвитку, екології та 
природних ресурсів облдерж-

адміністрації, начальники 
управлінь (відділів) 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрацій, інші 

запрошені за списком 

Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

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

16 Сільські бібліотеки Хмель-
ниччини: сучасна модель 

Соціологічне 
дослідження, 

спостереження 

Травень-
вересень 

Мешканці сільських населе-
них пунктів, користувачі 
бібліотек, представники 

органів місцевого самовряду-
вання, працівники бібліотек 

Управління культури, 
національностей, релігій та 

туризму облдержадміністрації 
тел.(0382) 79-59-74 

e-mail: km@oblkultura.adm-
km.gov.ua 
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1 2 3 4 5 6 
17 Концепція реформування 

системи забезпечення на-
селення культурними по-
слугами 

Засідання за “круглим 
столом” 

Червень Громадські організації, 
користувачі бібліотек, 
працівники бібліотек, 
представники органів 

місцевого самоврядування 

Управління культури, 
національностей, релігій та 

туризму облдержадміністрації 
тел.(0382) 79-59-74 

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

18 Про особливості вступної 
кампанії – 2019 

Зустрічі з громадськістю, 
збори 

Червень Абітурієнти закладів 
професійної (професійно-
технічної) та вищої освіти 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 70-38-96 

е-mail: hmeln_pto@i.ua 
19 Про підготовку до збиран-

ня врожаю зернових куль-
тур у 2019 році 

Нарада Липень Представники Департаменту 
агропромислового розвитку, 

екології та природних 
ресурсів облдержадміністра-
ції, начальники та бухгалтери 
управлінь (відділів) агропро-
мислового розвитку райдерж-

адміністрацій, керівники 
агроформувань усіх форм 

власності області 

Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

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

20 Охорона довкілля та раціо-
нальне використання при-
родних ресурсів 

Засідання за “круглим 
столом” 

Липень Управління екології та при-
родних ресурсів Департа-
менту агропромислового 

розвитку, екології та природ-
них ресурсів облдержадмі-

ністрації, громадські 
організації 

Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

тел.(0382) 79-46-33 
e-mail: dagro@adm-km.gov.ua 
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1 2 3 4 5 6 
21 Актуальні питання удо-

сконалення нормативно-
правової бази у сфері під-
приємництва 

Засідання регіональної 
ради підприємців області

Вересень Члени регіональної ради 
підприємців області, 

регіональні представники 
центральних органів 

виконавчої влади, 
керівники підприємств, 
громадських об’єднань 

суб’єктів підприємництва 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

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

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

22 Про підготовку галузі тва-
ринництва до зимово-стій-
лового періоду в агрофор-
муваннях Хмельницької 
області 

Нарада Вересень Представники Департаменту 
агропромислового розвитку, 
екології та природних ресур-

сів облдержадміністрації, 
начальники та бухгалтери 

управлінь агропромислового 
розвитку райдержадміністра-

цій, керівники базових 
господарств області 

Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

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

23 Деінституалізація та транс-
формація послуг для дітей 

Засідання за “круглим 
столом” 

Жовтень Керівництво закладів загаль-
ної середньої освіти, у струк-
турі яких є інтернати, керів-

ники структурних підрозділів 
з питань освіти райдержадмі-

ністрацій та органів 
місцевого самоврядування 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 79-51-36 

е-mail: 39091603@mail.gov.ua 

24 Булінг: причини, наслідки, 
допомога 

Панельна дискусія Листопад Керівники структурних 
підрозділів з питань освіти 
райдержадміністрацій та 

органів місцевого самовря-
дування, представники 

освітніх закладів області, 
громадські організації 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 79-51-36 

е-mail: 39091603@mail.gov.ua 
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25 Протидія та запобігання 

домашньому насильству 
Засідання за “круглим 

столом” 
Листопад Засоби масової інформації 

області, соціальні партнери 
Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

тел.(0382) 75-20-89 
e-mail: depszn@hmsoczahist.adm-

km.gov.ua 
26 Музей і громада: шляхи 

ефективної взаємодії 
Засідання за “круглим 

столом” 
Листопад Громадські організації, 

активні громадські діячі, 
дошкільні, загальноосвітні 
та вищі навчальні заклади, 

художники 

Управління культури, 
національностей, релігій та 

туризму облдержадміністрації 
тел.(0382) 79-59-74 

e-mail: km@oblkultura.adm-km.gov.ua 
27 Соціальний захист грома-

дян області, які постраж-
дали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи 

Засідання за “круглим 
столом” 

I квартал Особи, які постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС, 

громадські організації 
учасників ліквідації аварії 

на ЧАЕС 

Департамент соціального 
захисту населення 

облдержадміністрації 
тел.(0382) 65-69-70 

e-mail: depszn@hmsoczahist.adm-
km.gov.ua 

28 Соціальний захист ветера-
нів війни та учасників 
АТО 

Нарада II квартал Учасники бойових дій та 
антитерористичної операції 

Департамент соціального 
захисту населення облдерж-

адміністрації 
тел.(0382) 65-69-70 

e-mail: depszn@hmsoczahist.adm-
km.gov.ua 

29 Створення сприятливих 
умов для залучення та ефек-
тивного використання 
вітчизняних та іноземних 
інвестицій з метою розвит-
ку пріоритетних галузей 
економіки області 

Засідання ради 
вітчизняних та 

іноземних інвесторів при 
облдержадміністрації 

III квартал Члени ради вітчизняних та 
іноземних інвесторів при 

облдержадміністрації, 
регіональні представництва 
центральних органів вико-

навчої влади, керівники під-
приємств, громадських об’єд-

нань суб’єктів підприємництва, 
райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдерж-

адміністрації 
тел. (0382) 76-47-92 

e-mail: khm_econ@adm-
km.gov.ua 
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30 Реформування вторинної 

ланки 
Засідання за “круглим 

столом” (нарада) 
IV квартал Головні лікарі лікувально-

профілактичних закладів 
області, районні та обласні 
засоби масової інформації 

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
тел. (0382) 79-52-03 

e-mail: doz.khm@doz.adm-
km.gov.ua 

31 Реалізація в області Націо-
нальної стратегії сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 
2016-2020 роки 

Засідання Координацій-
ної ради з питань 

сприяння розвитку 
громадянського 
суспільства при 

облдержадміністрації 

Щоквартально Представники громадських 
організацій, профільні 
спеціалісти з окремих 

питань 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 75-20-42 

е-mail: uidkg@adm-km.gov.ua 
32 Обговорення та вирішення 

питань, пов’язаних з діяль-
ністю та розвитком інститу-
тів громадянського суспіль-
ства, проблем соціально-
економічного та культурно-
го значення 

Засідання громадської 
ради при облдержадмі-

ністрації 

Щоквартально Представники громадських 
організацій, профільні 
спеціалісти з окремих 

питань 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 75-20-42 

е-mail: uidkg@adm-km.gov.ua 

 
 
   Керівник апарату  
   адміністрації              О. Самолюк 


