
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
30.12.2021 № 914/2021-р

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

консультацій з громадськістю на 2022 рік 
 

№ 
з/п 

Питання/проєкт нормативно-
правового акта 

Захід, що проводи-
тиметься 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 органу влади (особи), 
відповідального за проведення 
консультацій (телефон, e-mail) 

1 2 3 4 5 6 
1 Обговорення пропозицій щодо 

прийняття та фінансування Про-
грами розвитку агропромислового 
комплексу Хмельницької області 
на 2022-2026 роки 

Робоча зустріч Січень Сімейні фермерські госпо-
дарства 

Управління розвитку агропро-
мислового комплексу та 
земельних відносин обласної 
державної адміністрації 
(0382) 79 46 33, (0382) 79 44 81  
dagro@adm-km.gov.ua 

2 Одноразове (спеціальне) добро-
вільне декларування активів 
фізичних осіб 

Засідання “за 
круглим столом” 

Січень Члени громадської ради при 
Головному управлінні ДПС в 
області, члени регіональної 
ради підприємців 

Головне управління ДПС в 
області 
(0382) 70 18 40, (0382) 61 84-49  
km.official@tax.gov.ua 
 

3 Повернення коштів за пільговий 
проїзд, недотримання розкладу 
руху та відсутність автобусів на 
маршруті 
 

Відеоконференція Січень Перевізники Шепетівського 
району, жителі Шепетівського 
району 

Шепетівська райдержадміністрація 
(097) 909 39 25 
shepraiarh@sheprda.gov.ua 

4 Обговорення перспективного 
плану розвитку Хмельницького 
району 

Засідання “за 
круглим столом” 

Січень Жителі Хмельницького 
району 

Хмельницька райдержадміні-
страція  
(0382) 67 09 22 
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5 Обговорення та вирішення питань, 

пов’язаних із розвитком та впоряд-
куванням природно-заповідної 
справи Хмельницької області 

Засідання Коор-
динаційної ради зі 
сприяння форму-
ванню регіональ-
ної екологічної 
мережі, розвитку 
заповідної справи 
та збереження 
біорізноманіття 

Лютий Представники Хмельницької 
обласної організації Всеук-
раїнської екологічної ліги, 
громадських організацій, 
науковці, громадськість 

Департамент природних ресур-
сів та екології обласної держав-
ної адміністрації, 
(0382) 61 85 08, 
42814282@mail.gov.ua 

6 Проєкт наказу щодо встановлення 
весняно-літньої нерестової заборо-
ни на лов водних біоресурсів у 
рибогосподарських водних 
об'єктах Хмельницької області  

Робочі зустрічі (2),  
електронна 
консультація 

Лютий-
березень 

Спеціальні товарні рибні 
господарства, представники 
інститутів громадянського су-
спільства, суб’єкти господа-
рювання, що займаються 
аквакультурою

Управління державного агенства 
меліорації та рибного 
господарства в області 
(0382) 79 20 88 
khm.rp@darg.gov.ua 
 

7 Дотримання чинного законодав-
ства при проведенні оптимізації 
мережі закладів загальної серед-
ньої освіти 

Нарада Лютий Керівники структурних під-
розділів з питань освіти орга-
нів місцевого самоврядування 
та керівники закладів загаль-
ної середньої освіти обласної 
комунальної власності

Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту обласної 
державної адміністрації 
(097) 445 71 14 
valyahoptova@gmail.com 
 

8 Дотримання чинного законодав-
ства при передачі закладів профе-
сійної (професійно-технічної) 
освіти з державної у комунальну 
форму власності  
 

Нарада Лютий Керівники закладів профе-
сійної (професійно-технічної) 
освіти  

Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту обласної 
державної адміністрації 
(097) 277 17 12 

9 Проєкт наказу “Про затвердження 
Порядку використання коштів 
обласного бюджету у 2022 році 
для надання одноразової грошової 
допомоги”

Електронна 
консультація 
 
Засідання за 
“круглим столом”

Лютий Представники громадських 
організацій осіб з інвалідністю 

Департамент соціального 
захисту населення обласної 
державної адміністрації 
(0382) 75 20 95, 
lanaadm65@gmail.com
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10 Проєкт наказу “Про затвердження 

Порядку використання коштів 
обласного бюджету у 2022 році 
для надання грошової допомоги 
громадянам, які потребують 
дороговартісного лікування” 

Електронна 
консультація 
 
 

Лютий Представники громадських 
організацій осіб з інвалідністю 

Департамент соціального 
захисту населення обласної 
державної адміністрації 
(0382) 75 20 95, 
lanaadm65@gmail.com 
 

11 Концептуальні засади розвитку та 
функціонування позашкільної ос-
віти в контексті Нової української 
школи 

Засідання за 
“круглим столом” 

Лютий, 
травень 

Керівники позашкільних нав-
чальних закладів, представ-
ники громадських організацій 

Хмельницька районна державна 
адміністрація 
(0382) 67 09 30 
zhkg-km-rda@km-rda.gov.ua 

12 Застосування програмних реєстра-
торів розрахункових операцій 

Робоча зустріч Березень Члени громадської ради при 
Головне управління ДПС в 
області, члени регіональної 
ради підприємців 

Головне управління ДПС в 
області 
(0382) 70 18 40, (0382) 61 84-49  
km.official@tax.gov.ua 
 

13 Робота архівних установ в умовах 
завершення адміністративно-тери-
торіальної реформи 

Засідання за 
“круглим столом” 

Березень Краєзнавці, дослідники, 
архівісти облаcті 

Державний архів Хмельницької 
області 
067 778 17 05, 
assistant.oda@gnail.com 

14 Здорове харчування дітей зараз – 
здорова нація в майбутньому як 
основа реформи системи 
шкільного харчування 
 

Панельна 
дискусія 

Березень Керівники навчальних закла-
дів району, батьки дітей 
шкільного віку 

Шепетівська районна державна 
адміністрація 
sheposvita@sheprda.gov.ua 

15 Перспективи розвитку сімейних 
фермерських господарств та сіль-
ськогосподарських кооперативів 
(СГК) у Хмельницькій області 

Нарада-семінар Березень-
квітень 

Сімейні фермерські господар-
ства, кооперативи, власники 
особистих селянських госпо-
дарств 

Управління розвитку агропро-
мислового комплексу та 
земельних відносин обласної 
державної адміністрації 
(0382) 79 46 33, (0382) 79 44 81  
dagro@adm-km.gov.ua 
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16 Про хід  виконання обласної Про-

грами розвитку агропромислового 
комплексу Хмельницької області 
за 2017-2021 роки 

Нарада Березень-
квітень 

Представники територіальних 
громад області 

Управління розвитку агропро-
мислового комплексу та 
земельних відносин обласної 
державної адміністрації 
(0382) 79 46 33, (0382) 79 44 81  
dagro@adm-km.gov.ua 

17 Обговорення питань, які стосу-
ються безбар’єрного простору 
територій громад та районів. 
Необхідність розробки та затверд-
ження місцевих планів заходів із 
створення безбар’єрності 
 

Засідання за 
“круглим столом” 

Березень-
квітень 

Керівники органів місцевого 
самоврядування, представни-
ки інститутів громадянського 
суспільства  

Шепетівська районна державна 
адміністрація 
sheposvita@sheprda.gov.ua 

18 Організація зовнішнього незалеж-
ного оцінювання та державної під-
сумкової атестації в умовах каран-
тинних заходів 

Нарада Квітень Керівники структурних під-
розділів з питань освіти орга-
нів місцевого самоврядування 
та керівники закладів загаль-
ної середньої освіти обласної 
комунальної власності

Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту обласної 
державної адміністрації 
(097) 445 71 14 
valyahoptova@gmail.com 
 

19 Обговорення державної підтримки 
у 2022 році відповідно до 
державних бюджетних програм 

Зустрічі з громад-
ськістю (2) 

Травень Жителі області, агровироб-
ники різних форм власності 

Управління розвитку агропро-
мислового комплексу та 
земельних відносин обласної 
державної адміністрації 
(0382) 79 46 33, (0382) 79 44 81  
dagro@adm-km.gov.ua 

20 Реалізація Закону України “Про 
повну загальну середню освіту” в 
частині забезпечення якості освіти 

Нарада  Травень Керівники структурних під-
розділів з питань освіти орга-
нів місцевого самоврядування 
та керівники закладів загаль-
ної середньої освіти обласної 
комунальної власності

Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту обласної 
державної адміністрації 
(097) 445 71 14 
valyahoptova@gmail.com 
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21 Трансформація закладів інститу-

ційного догляду та виховання 
дітей, потреба у створенні умов 
безпосередньо за місцем прожи-
вання дітей, з урахуванням реаль-
них потреб дітей та сімей з дітьми

Нарада Травень Керівники структурних під-
розділів з питань освіти 
органів місцевого самовря-
дування, педагогічна та 
батьківська громадськість 

Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту обласної 
державної адміністрації 
(098) 357 98 78 
marusyuk.a@ukr.net 
 

22 Дотримання чинного законодав-
ства при проведенні вступної 
кампанії-2022 у заклади освіти 

Нарада Травень Керівники закладів професій-
ної (професійно-технічної), 
фахової передвищої та вищої 
освіти  

Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту обласної 
державної адміністрації  
(097) 277 17 12  
hmeln_pto@gmail.com 

23 Організація оцифрування доку-
ментів у Державному архіві 
Хмельницької області 

Робоча зустріч Червень Краєзнавці, дослідники, 
архівісти області 

Державний архів Хмельницької 
області. М. Коваленко, 
067 778 17 05, 
assistant.oda@gnail.com 

24 Очищення ринку обігу підакцизної 
продукції від фальсифікату: подат-
кові нюанси протидії та досягнен-
ня результату 

Засідання за 
“круглим столом” 

Червень Члени громадської ради при 
Головному управлінні ДПС в 
області, члени регіональної 
ради підприємців 

Головне управління ДПС в 
області 
(0382) 70 18 40, (0382) 61 84-49  
km.official@tax.gov.ua 
 

25 Про виконання бюджету району за 
перше півріччя 2022 року 

Інформування на 
засіданні колегії 
райдержадміні-
страції

Липень Жителі Хмельницького 
району 

Хмельницька районна державна 
адміністрація  
(0382) 67 06 28 
 

26 Проєкт наказу щодо встановлення 
заборони вилову водних біоресур-
сів на зимувальних ямах на період 
2020-2023 років 

Робоча зустріч Вересень Спеціальні товарні рибні 
господарства, представники 
інститутів громадського 
суспільства, суб’єкти госпо-
дарювання, що займаються 
аквакультурою

Управління державного агенства 
меліорації та рибного 
господарства в області 
(0382) 79 20 88 
khm.rp@darg.gov.ua 
 



 
6

 

1 2 3 4 5 6 
27 Обговорення актуальних проблем 

сучасної молоді та шляхи їх вирі-
шення 

Форум Вересень Представники молодіжних рад 
області, органів учнівського та 
студентського самоврядуван-
ня, громадські організації 

Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту обласної 
деравної жадміністрації 
rabchuk.o@ukr.net 

28 Офіційне декларування найманої 
праці і наповнення бюджету 

Робоча зустріч Вересень Члени громадської ради при 
Головному управлінні ДПС в 
області, члени регіональної 
ради підприємців 

Головне управління ДПС в 
області 
(0382) 70 18 40, (0382) 61 84-49  
km.official@tax.gov.ua 
 

29 Питання щодо реалізації в районі 
Національної стратегії сприяння 
розвитку громадянського суспіль-
ства в Україні на 2021-2026 роки 

Засідання за 
“круглим столом” 

ІІІ квартал Представники громадських 
організацій, профільні спеціа-
лісти з окремих питань 

Шепетівська районна державна 
адміністрація  
(063) 442-44-94 
info@sheprda.gov.ua 

30 Соціальний захист ветеранів війни 
та учасників АТО 

Засідання за 
“круглим столом” 

ІІІ квартал Учасники бойових дій, 
АТО/ООС 

Хмельницька районна державна 
адміністрація 
6818uszn@sheprda.gov.ua 

31 Упровадження інклюзивної освіти Засідання за 
“круглим столом” 

Жовтень Батьки дітей з особливими 
освітніми потребами, праців-
ники шкіл, органів управління 

Хмельницька районна державна 
адміністрація,  
(0382) 67 09 30 
zhkg-km-rda@km-rda.gov.ua 

32 Погашення та упередження ство-
рення податкового боргу – спільне 
завдання влади і громади 

Засідання за 
“круглим столом” 

Листопад Члени громадської ради при 
Головному управлінні ДПС в 
області, члени регіональної 
ради підприємців  

Головне управління ДПС в 
області 
(0382) 70 18 40, (0382) 61 84-49  
km.official@tax.gov.ua 
 

33 Програма соціально-економічного 
розвитку Хмельницького району 
на 2023 рік 

Електронні 
консультації 

Грудень Громадські об’єднання під-
приємців, структурні підроз-
діли райдержадміністрації, 
територіальні підрозділи 
центральних органів вико-
навчої влади, установи та 
організації  державної та 
комунальної форм власності

Хмельницька районна державна 
адміністрація,  
(0382) 67 09 30 
zhkg-km-rda@km-rda.gov.ua 
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34 Протидія та запобігання домаш-

ньому насильству в районі 
Засідання за 
“круглим столом” 

ІV квартал Представники територіальних 
громад  

Шепетівська районна державна 
адміністрація 
6818uszn@sheprda.gov.ua 

35 Обговорення проєктів законів, 
постанов Кабінету Міністрів 
України, регіональних програм, 
розпоряджень голови райдерж-
адміністрації, що мають важливе 
суспільне значення і стосуються 
конституційних прав і свобод 
громадян, нормативно-правових 
актів, якими передбачається 
надання пільг, встановлення 
обмежень для суб’єктів 
господарювання та інститутів 
громадянського суспільства 
 

Електронні 
консультації 

Протягом 
року 

Жителі області, відповідні 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій 

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, які за 
напрямами роботи відповідають 
за підготовку проєктів норма-
тивно-правового актів або 
надання пропозицій 

36 Актуальні питання дерегуляції 
бізнесу  

Засідання регіо-
нальної ради 
підприємців 
області (4) 

Щоквар-
тально 

Члени регіональної ради під-
приємців області, регіональні 
представники центральних 
органів виконавчої влади, 
керівники підприємств, 
громадських об’єднань 
суб’єктів підприємництва 

Департамент економічного 
розвитку обласної державної 
адміністрації     
(0382) 65 07 86,  
khm_econ@adm-km.gov.ua 

37 Питання щодо реалізації в області 
Національної стратегії сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства 

Засідання Коор-
динаційної ради з 
питань сприяння 
розвитку грома-
дянського су-
спільства (4) 

Щоквар-
тально 

Представники інститутів 
громадянського суспільства, 
профільні спеціалісти з 
окремих питань 

Департамент інформаційної 
діяльності, культури, національ-
ностей та релігій обласної 
державної адміністрації,  
тел: (0382) 75-20-42, 
uidkg@adm-km.gov.ua 
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38 Обговорення соціально-економіч-

них питань життєдіяльності облас-
ті, проєктів нормативно-правових 
актів, моніторинг стану виконання 
обласних програм, моніторинг 
стану виконання обласного та 
місцевих бюджетів у 2021 році 

Засідання громад-
ської ради при 
облдержадміні-
страції (4) 

Щоквар-
тально 

Представники інститутів 
громадянського суспільства, 
профільні спеціалісти з окре-
мих питань 

Департамент інформаційної 
діяльності, культури, національ-
ностей та релігій обласної 
державної адміністрації,  
тел: (0382) 75-20-42, 
uidkg@adm-km.gov.ua 
 

 
 
  Заступник керівника  
  апарату адміністрації          Зоряна ДАВИДЧУК 
 


