
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
31.12.2020 № 1043/2020-р

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

консультацій з громадськістю на 2021 рік 
 

№ 
з/п 

Питання/проєкт нормативно-
правового акта 

Захід, що проводити-
меться 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 структурного 
підрозділу (особи), відповідального 

за проведення консультацій 
(телефон, e-mail) 

1 2 3 4 5 6 
1 Обговорення пропозицій щодо 

внесення змін до програми роз-
витку агропромислового комп-
лексу Хмельницької області на 
2017-2021 роки в частині роз-
витку сімейних фермерських 
господарств 

Робоча зустріч Січень Представники ТОВ “УкрМілк 
Інвест”, сільськогосподарської 
дорадчої служби “Агроаргумент”, 
інститутів громадянського су-
спільства  

Департамент розвитку промисло-
вості та агропромислового комп-
лексу облдержадміністрації,  
тт. (0382) 79-46-33, 76-25-72,  
e-mail: dargo@adm-km.gov.ua 

2 Обговорення пропозицій щодо 
внесення змін до Програми роз-
витку агропромислового комп-
лексу Хмельницької області на 
2017-2021 роки в частині під-
тримки органічного виробництва  

Зустрічі з 
громадськістю  

(2) 

Січень-
лютий 

Територіальні громади, сільсько-
господарські виробники різ-
них форм власності, представ-
ники інститутів громадянсько-
го суспільства 

Департамент розвитку промисло-
вості та агропромислового комп-
лексу облдержадміністрації,  
тт. (0382) 79-46-33, 76-25-72,  
e-mail: dargo@adm-km.gov.ua 

3 Обговорення та вирішення пи-
тань, пов’язаних із розвитком 
та впорядкуванням природно-
заповідної справи Хмельниць-
кої області 

Засідання Коорди-
наційної ради зі 

сприяння форму-
ванню регіональної 
екологічної мережі, 
розвитку заповідної 
справи та збережен-
ня біорізноманіття

Лютий Представники Хмельницької об-
ласної організації Всеукраїн-
ської екологічної ліги, інших 
громадських організацій, нау-
ковці  

Департамент природних ресур-
сів та екології облдержадмі-
ністрації, 
тел.: (0382) 61-85-08, 
e-mail:42814282@mail.gov.ua 
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1 2 3 4 5 6 
4 Нормативно-правове забезпечен-

ня організаційної діяльності за-
кладів загальної середньої осві-
ти в умовах децентралізації 

Нарада Лютий Керівники органів управління 
освітою, керівники закладів за-
гальної середньої освіти, пред-
ставники інститутів громадян-
ського суспільства освітнього 
спрямування  

Департамент освіти і науки обл-
держадміністрації, 
тел.: 097-720-95-33, 
096-021-96-93 
e-mail: dyplak@ukr.net 

5 Нормативно-правове забезпечен-
ня організаційної діяльності за-
кладів загальної середньої осві-
ти в умовах децентралізації 

Нарада Лютий Керівники органів управління 
освітою, керівники закладів за-
гальної середньої освіти, пред-
ставники інститутів громадян-
ського суспільства

Департамент освіти і науки обл-
держадміністрації, 
тел.: 097-720-95-33, 
096-021-96-93 
e-mail: dyplak@ukr.net

6 Порядок використання коштів 
державного бюджету на під-
тримку галузі тваринництва  від-
повідно до Закону України “Про 
бджільництво” 

Онлайн семінари (3) Лютий-
березень 

Керівництво райдержадміністра-
цій, представники територіаль-
них громад, пасічники, сільсько-
господарські виробники різних 
форм власності, громадськість

Департамент розвитку промисло-
вості та агропромислового комп-
лексу облдержадміністрації,  
тт. (0382) 79-46-33, 76-25-72,  
e-mail: dargo@adm-km.gov.ua

7 Перспективи розвитку сімейно-
го фермерського господарства 
та СОК у Хмельницькій об-
ласті 

Нарада-семінар Березень Фермерські господарства, коопе-
ративи, власники особистих 
селянських господарств, пред-
ставники територіальних гро-
мад, інститутів громадянсько-
го суспільства 

Департамент розвитку промисло-
вості та агропромислового комп-
лексу облдержадміністрації,  
тт. (0382) 79-46-33, 76-25-72,  
e-mail: dargo@adm-km.gov.ua 

8 Обговорення стану боротьби із 
захворюванням на туберкульоз 
в області 

Зустріч Березень Представники інститутів гро-
мадянського суспільства, у тому 
числі молодіжного спрямування 

КНП “Хмельницький обласний 
центр громадського здоров’я” 
Хмельницької обласної ради,  
тел. (0382) 65-61-00,  
e-mail: ocgz.khm@gmail.com

9 Дотримання трудового законо-
давства в умовах оптимізації 
мережі закладів загальної серед-
ньої освіти 

Нарада Березень Керівники органів управління 
освітою, представники інститу-
тів громадянського суспільства  

Департамент освіти і науки обл-
держадміністрації, 
тел.: 097-720-95-33, 
067-905-04-78 
e-mail: dyplak@ukr.net, 
rabchuk.o@ukr.net
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10 Підтримка молодіжних органі-

зацій на Хмельниччині 
Засідання за 

“круглим столом” 
Березень-

квітень 
Представники молодіжних гро-
мадських організацій, представ-
ники облдержадміністрації 

Управління молоді та спорту обл-
держадміністрації  
тел. (0382) 72-05-45,  
e-mail: 39091522@mail.gov.uа

11 Завершення добудови 3-4 енерго-
блоків Хмельницької АЕС 

Засідання за 
“круглим столом” 

Березень-
квітень 

Представники інститутів грома-
дянського суспільства, експер-
ти, керівництво ХАЕС, пред-
ставники облдержадміністрації, 
місцевих органів влади

Громадська рада при облдерж-
адміністрації, 
тел.: 067-392-54-11, 
e-mail: sv.kapitanets@gmail.com 

12 Аналіз регуляторного впливу 
проєкту розпорядження голови 
облдержадміністрації “Про зат-
вердження Порядку встанов-
лення лімітів на використання 
природних ресурсів у межах те-
риторій та об’єктів природно-
заповідного фонду місцевого зна-
чення у Хмельницькій області” 

Зустрічі з 
громадськістю (4) 

Березень, 
червень, 
вересень,    
грудень 

Підприємства, установи, орга-
нізації, землевласники у відан-
ні яких перебувають території 
та об’єкти природно-заповід-
ного фонду місцевого значен-
ня, інші громадяни, які заці-
кавлені у використанні природ-
них ресурсів Хмельницької об-
ласті

Департамент природних ресур-
сів та екології облдержадміні-
страції, 
тел.: (0382) 61-85-08, 
e-mail:42814282@mail.gov.ua 

13 Актуальні питання дерегуляції 
бізнесу 

Засідання 
регіональної ради 

підприємців області 
(4) 

Березень, 
червень, 
вересень,    
грудень 

Члени регіональної ради під-
приємців області, регіональні 
представники центральних ор-
ганів виконавчої влади, керів-
ники підприємств, громадських 
об’єднань суб’єктів підприєм-
ництва

Департамент економічного роз-
витку, курортів і туризму обл-
держадміністрації 
тел.(0382) 65-07-86,  
e-mail: khm_econ@adm-km.gov.ua 

14 Забезпечення збереження кадро-
вого потенціалу архівних уста-
нов області в умовах терито-
ріальної реформи 

Онлайн 
конференція 

Квітень Керівництво райдержадміні-
страцій, громадськість 

Державний архів в області, 
тел.: (0382) 76-47-39, 
inf_dahmo@dahmo.gov.ua 



 
4

 

1 2 3 4 5 6 
15 Трансформація закладів інсти-

туційного догляду та вихован-
ня дітей 

Нарада Квітень Керівники органів управління 
освітою, представники інститу-
тів громадянського суспільства  

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
тел.: 097-720-95-33, (0382) 79-56-96 
e-mail: dyplak@ukr.net, 
marusyuk.a@ukr.net

16 Організація зовнішнього неза-
лежного оцінювання та дер-
жавної підсумкової атестації в 
умовах карантинних заходів 

Нарада Квітень Керівники органів управління 
освітою, керівники закладів за-
гальної середньої освіти, пред-
ставники інститутів громадян-
ського суспільства

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
тел.: 097-720-95-33, 093-237-86-46 
e-mail: dyplak@ukr.net, 
dk_24@i.ua

17 Про хід виконання обласної 
Програми розвитку агропроми-
слового комплексу Хмельниць-
кої області на 2021 рік  

Нарада Травень Представники територіальних 
громад, сільськогосподарські 
виробники різних форм влас-
ності, представники інститутів 
громадянського суспільства

Департамент розвитку промисло-
вості та агропромислового комп-
лексу облдержадміністрації,  
тт. (0382) 79-46-33, 76-25-72,  
e-mail: dargo@adm-km.gov.ua

18 Соціальний захист ветеранів 
війни та учасників АТО/ООС 

Нарада   Травень Представники ветеранських ор-
ганізацій, учасників бойових 
дій АТО/ООС, представники 
облдержадміністрації 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації,  
тел: (0382) 65-69-70     
e-mail: depszn@hmsoczahist.adm-
km.gov.ua

19 Обговорення основних питань 
щодо реалізації Закону України 
“Про повну загальну середню 
освіту” в частині забезпечення 
якості освіти 

Нарада Травень Керівники органів управління 
освітою, керівники закладів за-
гальної середньої освіти, пред-
ставники інститутів громадян-
ського суспільства

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
тел.: 097-720-95-33, 097-198-05-96 
e-mail: dyplak@ukr.net,  
dima2791@i.ua

20 Протидія та запобігання домаш-
ньому насильству в області  

Онлайн-нарада Червень Представники райдержадміні-
страцій, територіальних громад, 
інститутів громадянського су-
спільства 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
тел: (0382) 65-69-70     
e-mail: depszn@hmsoczahist.adm-
km.gov.ua
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21 Аналіз прогнозованих показни-

ків обсягів регіонального/дер-
жавного замовлення на підго-
товку кваліфікованих робітників 
та фахівців у закладах профе-
сійної (професійно-технічної) фа-
хової передвищої та вищої ос-
віти відповідно до потреб регіо-
нального ринку праці 

Засідання 
регіональної ради 
професійної освіти 

(стейкхолдерів) 

Вересень Заклади професійної (професій-
но-технічної), фахової перед-
вищої та вищої освіти, робо-
тодавці, представники інститу-
тів громадянського суспільства 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
тел.: (0382) 76-48-51, 
e-mail: hmeln.pto@gmail.com 

22 Створення умов для всебічного 
розвитку особистості дитини 

Нарада 
(2) 

І, ІІІ квар-
тали 

Керівники органів управління 
освітою, закладів позашкіль-
ної освіти, представники ін-
ститутів громадянського су-
спільства 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
тел.: (0382) 76-48-51, 
e-mail: hmeln.pto@gmail.com 

23 Обговорення питань з реаліза-
ції державної політики у сфері 
національно-патріотичного 
виховання молоді 

Засідання Коорди-
наційної ради з 
національно-

патріотичного 
виховання 

(4)

Щоквар-
тально 

Представники молодіжних, ве-
теранських, козацьких та інших 
громадських організацій, учнів-
ська та студентська молодь 
області 

Управління молоді та спорту обл-
держадміністрації  
тел. (0382) 72-05-45,  
e-mail: 39091522@mail.gov.uа 

24 Аналіз регуляторного впливу 
проєкту розпорядження голови 
облдержадміністрації “Про зат-
вердження Порядку встанов-
лення лімітів на використання 
природних ресурсів у межах те-
риторій та об’єктів природно-
заповідного фонду місцевого зна-
чення у Хмельницькій області” 

Зустрічі з 
громадськістю  

(4) 

Щоквар-
тально 

Підприємства, установи, орга-
нізації, землевласники у від-
данні яких перебувають тери-
торії та об’єкти природно-за-
повідного фонду місцевого зна-
чення, та інші громадяни, які 
зацікавлені у використанні при-
родних ресурсів Хмельницької 
області

Департамент природних ресур-
сів та екології облдержадміні-
страції, 
тел.: (0382) 61-85-08, 
e-mail:42814282@mail.gov.ua 
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25 Актуальні питання дерегуляції 

бізнесу 
Засідання 

регіональної ради 
підприємців області 

(4) 

Щоквар-
тально 

Члени регіональної ради під-
приємців області, регіональні 
представники центральних ор-
ганів виконавчої влади, керів-
ники підприємств, громадських 
об’єднань суб’єктів підприєм-
ництва

Департамент економічного роз-
витку, курортів і туризму обл-
держадміністрації     
тел.: (0382) 65-07-86,  
e-mail: khm_econ@adm-km.gov.ua 

26 Питання щодо реалізації в об-
ласті Національної стратегії спри-
яння розвитку громадянського 
суспільства 

Засідання 
Координаційної 

ради з питань 
сприяння розвитку 

громадянського 
суспільства 

(4)

Щоквар-
тально 

Представники інститутів гро-
мадянського суспільства, про-
фільні спеціалісти з окремих 
питань 

Департамент інформаційної 
діяльності, культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
тел: (0382) 75-20-42, 
e-mail: uidkg@adm-km.gov.ua 

27 Обговорення соціально-еконо-
мічних питань життєдіяльності 
області, проєктів нормативно-
правових актів, моніторинг ста-
ну виконання обласних про-
грам, моніторинг стану вико-
нання обласного та місцевих 
бюджетів у 2020 році 

Засідання 
громадської ради 

при облдерж-
адміністрації 

(4) 

Щоквар-
тально 

Представники інститутів гро-
мадянського суспільства, про-
фільні спеціалісти з окремих 
питань 

Департамент інформаційної 
діяльності, культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації,  
тел: (0382) 75-20-42, 
e-mail: uidkg@adm-km.gov.ua 

 
 
  Керівник апарату  
  адміністрації          Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


