
 
 
 
 
Про орієнтовний план консультацій 
з громадськістю на 2020 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 “Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної полі-
тики”, з метою налагодженої роботи щодо проведення консультацій з громад-
ськістю: 

1. Затвердити орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2020 рік 
(додається). 

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації забезпечити виконання 
вищезазначеного плану, про що інформувати управління інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації щоквартально до 
30 числа останнього місяця звітного кварталу. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
28.12.2019 № 918/2019-р

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

консультацій з громадськістю на 2020 рік 
 

№ 
з/п 

Питання або проєкт 
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 Мистецька освіта в кон-

тексті впровадження За-
кону України “Про фахову 
передвищу освіту” 

Засідання за “круглим 
столом” 

Січень Керівники культурно-
мистецьких закладів 

м. Кам’янець-Подільський 
та Кам’янець-Подільського 

району

Управління культури, 
національностей, релігій та 

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

e-mail: oblkultura@gmail.com
2 Розвиток фізичної куль-

тури 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 

3 Проведення громадських 
обговорень з питання змі-
ни профілю та наймену-
вання КЗК “Обласний 
літературно-меморіальний 
музей М. Островського” 

Громадські слухання Лютий Громада Хмельниччини та 
м. Шепетівка 

Управління культури, 
національностей, релігій та 

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

e-mail: oblkultura@gmail.com 
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1 2 3 4 5 6 
4 Бути меджибіжчанами: 

місцева ідентичність та 
розмаїтість культур 

Засідання за “круглим 
столом” 

Лютий Громадськість Меджи-
бізької ОТГ, представники 
органів місцевого самовря-
дування, фахівці з культур-
ної спадщини, представни-
ки засобів масової інфор-

мації області 

Управління культури, 
національностей, релігій та 

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

e-mail: oblkultura@gmail.com 
 

Державний історико-культур-
ний заповідник “Межибіж” 

моб. тел. +380679437404 
e-mail: mezhybizh@gmail.com

5 Перспективи розвитку 
сімейного фермерського 
господарства та СОК у 
Хмельницькій області 

Засідання за “круглим 
столом” 

Березень Представники фермерських 
господарств та кооператив-

вів, власники особистих 
селянських господарств, 
об'єднані територіальні 

громади

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

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

6 Про зміни в законодавстві 
про дошкільну освіту 

Нарада Березень Спеціалісти органів управ-
ління освітою, відповідаль-

ні за питання дошкільної 
освіти, педагогічна 

громадськість

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

моб. тел.: +380685390378 
е-mail: garkavenko.t@gmail.com 

7 Послуги, які надаються 
обласним ресурсним цент-
ром підтримки інклюзив-
ної освіти, інклюзивно-ре-
сурсними центрами облас-
ті: як отримати доступ до 
них 

Нарада Березень Спеціалісти органів управ-
ління освітою, відпові-

дальні за організацію нав-
чання дітей з особливими 

освітніми потребами 

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

е-mail: marusyuk.a@ukr.net 

8 Проведення інвестицій-
ного форуму “Агро-Порт 
Хмельницький” 

Форум Березень Громадські асоціації 
садівників, пасічників, 

сільгосптоваровиробників, 
об’єднані територіальні 

громади

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

тел.: (0382) 79-46-33 
e-mail: dagro@adm-km.gov.ua 
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1 2 3 4 5 6 
9 Підтримка молодіжних 

організацій на 
Хмельниччині 

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

10 Бібліотечне 
обслуговування 

мешканців громад: 
складові успіху 

Соціологічне 
дослідження 

Березень 
травень 

Мешканці сільських 
населених пунктів області, 

користувачі бібліотек, 
представники органів 

місцевого самоврядування, 
працівники бібліотек

Управління культури, 
національностей, релігій та 

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

e-mail: oblkultura@gmail.com 

11 Упровадження 
реформування школи: 
Нова українська школа 

Засідання за “круглим 
столом”/наради 

Березень 
Червень 
Серпень 
Листопад

Керівники органів 
управління освітою, 

педагогічна громадськість 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 70-28-80 
е-mail: blazhvm@i.ua

12 Оптимізація мережі 
закладів загальної 
середньої освіти: 

створення опорних шкіл в 
умовах децентралізації 

Засідання за ”круглим 
столом”/наради 

Березень 
Червень 
Жовтень 

Керівники органів 
управління освітою, 

педагогічна громадськість 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
тел.: (0382) 70-28-80 
е-mail: blazhvm@i.ua 

13 Дотримання трудового 
законодавства в умовах 

оптимізації мережі 
закладів загальної 
середньої освіти 

Засідання за ”круглим 
столом”/наради 

Березень 
Червень 
Жовтень 

Керівники органів 
управління освітою, 

педагогічна громадськість 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

моб. тел.: +380679050478 
е-mail: rabchuk.o@ukr.net 

14 Деінституалізація та 
трансформація. Два роки 
реорганізації інтернатів: 

чого не варто боятись 

Засідання за “круглим 
столом” 

Квітень Керівники закладів 
загальної середньої освіти 

обласної/міської 
комунальної власності, 
у складі яких є інтернат

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

е-mail: marusyuk.a@ukr.net 
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1 2 3 4 5 6 
15 Розробка концепції 

експозиції КЗК 
“Хмельницький обласний 

краєзнавчий музей”: 
“Яким я хочу бачити 

музей” 

Соціологічне опитування Квітень Працівники музеїв, 
громадськість 

м. Хмельницький та області

Управління культури, 
національностей, релігій та 

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

e-mail: oblkultura@gmail.com 

16 Обговорення питань 
розвитку архівної справи, 
краєзнавства, сприяння 
виділенню додаткових 

приміщень для облашту-
вання архівосховищ 
Державного архіву 

Хмельницької області 

Засідання громадської 
ради при Державному 
архіві Хмельницької 

області 

Травень 
Жовтень 

Наукова громадськість, 
краєзнавці, представники 
громадських організацій, 

працівники архівних 
установ області 

Державний архів 
Хмельницької області 

тел.(0382) 65-01-60 
e-mail: archive_km@arch.gov.ua 

17 Про особливості вступної 
кампанії-2020 

Засідання за “круглим 
столом”/наради 

Травень 
Червень 
Липень 

Керівництво та абітурієнти 
закладів професійної 

(професійно-технічної) та 
вищої освіти

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

е-mail: hmeln_pto@i.ua
18 Розробка концепції 

експозиції КЗК 
“Хмельницький обласний 

краєзнавчий музей”: 
“Музей майбутнього” 

Засідання за “круглим 
столом” 

Травень Працівники музеїв, 
громадськість 

м. Хмельницький та області

Управління культури, 
національностей, релігій та 

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

e-mail: oblkultura@gmail.com
19 Бібліотека громади: 

відповідність соціальним 
нормативам 

Засідання за “круглим 
столом” 

Червень Представники органів 
місцевого самоврядування 

та громадських організацій, 
працівники та користувачі 

бібліотек

Управління культури, 
національностей, релігій та 

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

e-mail: oblkultura@gmail.com
20 Державний архів – центр 

генеалогічних досліджень 
у Хмельницькій області 

Засідання за “круглим 
столом” 

Вересень Студентська та учнівська 
молодь м. Хмельницький 

Державний архів 
Хмельницької області 

тел.(0382) 65-01-60 
e-mail: archive_km@arch.gov.ua
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1 2 3 4 5 6 
21 Про хід виконання обласної 

Програми розвитку 
агропромислового 

комплексу Хмельницької 
області за 2020 рік 

Нарада Вересень Представники фермерських 
господарств, власники осо-
бистих селянських госпо-

дарств, виробники сільсько-
господарської продукції

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

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

22 11 жовтня – Всесвітній 
день паліативної та 
хоспісної допомоги 

Засідання за “круглим 
столом” 

Жовтень Особи, які отримують 
хоспісну та паліативну 

допомогу, і члени їх родин, 
лікарі ЗПСМ, лікарі-хірурги, 

лікарі-онкологи області

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

тел. (0382) 79-52-03, 65-61-00 
e-mail: doz.khm@doz.adm-

km.gov.ua, ocgz.khm@gmail.com
23 Яким є інклюзивне 

навчання в Україні та 
області 

Засідання за “круглим 
столом” 

Жовтень Керівники органів 
управління освітою, 

громадськість 

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

е-mail: marusyuk.a@ukr.net
24 Клуб друзів музею: 

проблеми та перспективи 
Засідання за “круглим 

столом” 
Листопад Представники громадських 

організацій, благодійних фон-
дів, бізнесу області, активні 
громадські діячі, дошкільні, 

загальноосвітні та вищі 
навчальні заклади області

Управління культури, 
національностей, релігій та 

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

e-mail: oblkultura@gmail.com 

25 Безпечний інформаційний 
простір для дітей 

Засідання за “круглим 
столом” 

Листопад Працівники та користувачі 
бібліотек, представники 

органів місцевого самовря-
дування та об’єднаних 
територіальних громад

Управління культури, 
національностей, релігій та 

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

e-mail: oblkultura@gmail.com
26 Порядок використання 

коштів обласного бюджету 
для надання часткової ком-
пенсації вартості придба-
ної сільськогосподарської 

техніки та обладнання 
(включаючи приватний 

сектор) 

Засідання конкурсної 
комісії 

Листопад Представники кооперативів 
та підприємств, власники 

особистих селянських 
господарств 

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

тел.: (0382) 79-46-33 
e-mail: dagro@adm-km.gov.ua 
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1 2 3 4 5 6 
27 Протидія та запобігання 

домашньому насильству в 
області 

Засідання за “круглим 
столом” 

Листопад Засоби масової інформації 
області, соціальні партнери 

Відділ державної допомоги та 
реалізації сімейної політики 

управління соціальних гарантій, 
компенсацій, моніторингу 

пільгового забезпечення та у 
справах сім’ї Департаменту 

соціального захисту населення 
облдержадміністрації 

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

km.gov.ua
28 Соціальний захист 

громадян області, які 
постраждали внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи 

Засідання за “круглим 
столом” 

I квартал Особи, які постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС, 

громадські організації 
учасників ліквідації аварії 

на ЧАЕС 

Управління соціального захисту 
пільгових категорій громадян та 

з питань персоналу 
Департаменту соціального 

захисту населення 
облдержадміністрації 

тел.(0382) 65-69-70 
e-mail: depszn@hmsoczahist.adm-

km.gov.ua
29 Аналіз прогнозних 

показників обсягів 
регіонального/державного 
замовлення на підготовку 

кваліфікованих 
робітників, молодших 

спеціалістів та фахівців у 
закладах професійної 

(професійно-технічної) та 
вищої освіти відповідно 
до потреб регіонального 

ринку праці 

Засідання регіональної 
ради професійної освіти 

(стейкхолдерів) 

I квартал 
Вересень 

Представники закладів 
професійної (професійно-
технічної) та вищої освіти 

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

е-mail: hmeln_pto@i.ua 
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1 2 3 4 5 6 
30 Соціальний захист 

ветеранів війни та 
учасників АТО 

Нарада II квартал Учасники бойових дій та 
антитерористичної операції 

Управління соціального захисту 
пільгових категорій громадян та 

з питань персоналу 
Департаменту соціального 

захисту населення 
облдержадміністрації 

тел.(0382) 65-69-70 
e-mail: depszn@hmsoczahist.adm-

km.gov.ua
31 Створення умов для 

всебічного розвитку 
особистості дитини 

Наради II квартал 
IІI квартал 

Керівники органів 
управління освітою, 

закладів позашкільної 
освіти, педагогічна 

громадськість

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

е-mail: hmeln_pto@i.ua 

32 Роль податкового та 
митного законодавства у 

процесі залучення 
інвестицій 

Засідання ради 
вітчизняних та 

іноземних інвесторів при 
облдержадміністрації 

ІІ півріччя Члени ради вітчизняних та 
іноземних інвесторів при 

облдержадміністрації, 
регіональні представництва 

центральних органів 
виконавчої 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 управління 

економічного розвитку 
Департаменту економічного 
розвитку, промисловості та 

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

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



 
8

 

1 2 3 4 5 6 
33 Обговорення питань 

науково-методичної, 
видавничої, виставкової 

роботи. Схвалення до 
друку видань, підготовле-
них у Державному архіві 
Хмельницької області. 
Підготовка до видання 
Вісника Державного 
архіву Хмельницької 
області “Подільська 

старовина” 

Засідання науково-
методичної ради 

Державного архіву 
Хмельницької області 

Щоквартально Наукова громадськість, 
краєзнавці, представники 
громадських організацій, 

працівники архівних 
установ області 

Державний архів 
Хмельницької області 

тел.(0382) 75-27-74 
e-mail: archive_km@arch.gov.ua 

34 Обговорення проблемних 
питань архівної справи, 

виконання планових 
показників, результатів 

перевірок архівних відділів 
райдержадміністрацій, 

міських рад та трудових 
архівів області, збереження 
архівних установ області 

Засідання колегії 
Державного архіву 

Хмельницької області 

Щоквартально Представники громадських 
організацій, працівники 
архівних установ області 

Державний архів 
Хмельницької області 

тел.(0382) 65-01-60, 65-21-77 
e-mail: archive_km@arch.gov.ua 

35 Актуальні питання 
дерегуляції бізнесу 

Засідання регіональної 
ради підприємців області

Щоквартально Члени регіональної ради 
підприємців області, 

регіональні представники 
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, 

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

e-mail: khm_econ@adm-
km.gov.ua
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36 Питання щодо реалізації в 

області Національної 
стратегії сприяння 

розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 

2016-2020 роки 

Засідання Координаційної 
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
37 Обговорення та вирішення 

питань, пов’язаних із 
діяльністю та розвитком 

інститутів громадянського 
суспільства, проблем 

соціально-економічного та 
культурного 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           Оксана САМОЛЮК 


