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На № _________________в ід _______________

Управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю

Про звіт за результатами 
взаємодії з громадськістю

На виконання п.14 Порядку проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної політики, затвердженого 
Постановою Кабінету М іністрів України від 03.1 1.2016 № 996, доручення 
Кабінету М іністрів України від 24.04.2015 № 17598/1/1-15 та з метою 
змістовного наповнення рубрики на веб-порталі облдержадміністрації 
«Сприяння розвитку громадського суспільства» Управління зовнішніх 
зносин та зовнішньоекономічної діяльності надає відповідну інформацію 
згідно запропонованої форми.

Додаток: на 2 арк. у 1 прим.

Заступник начальника Управління - 
начальник відділу інвестиційної політики
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Додаток З

Найменування 
органу виконавчої 
влади, який 
проводив 
обговорення

’Зміст питання або 
назва проекту акта, 
що виносилися на 
обговорення

Інформація про осіб, 
що взяли участь в 
обговоренні

Інформація про 
пропозиції, що 
надійшли до органу 
виконавчої влади 
за результатами 
обговорення, із 
зазначеними 
автора кожної 
пропозиції

Інформація про 
врахування 
пропозицій та
зауважень
громадськістю з
обов’язковимобгрун
туванням
прийнятого рішення 
та причин 
неврахування 
пропозицій та 
зауважень

Інформація про 
рішення, прийняті 
за результатами 
обговорення

Управління 
зовнішніх зносин 
та
зовнішньоекономіч 
ної діяльності 
ЗОДА та 
Запорізька 
торгово-
промислова палата

Стратегія розвитку 
Запорізької області 
на період до 2020 
року.
Реформа 
децентралізації 
Сучасний стан, 
перспективи 
розвитку
агропромислового 
комплексу у 
Запорізькій області.

Голови районних 
державних 
адміністрацій, 
керівники 
структурних 
підрозділів 
облдержадміністрації 

голови сільських 
(селищних) 
територіальних 
громад Запорізької 
області, асоціація 
органів місцевого 
самоврядування 
“Запорізький центр 
розвитку 
спроможних

За результатами 
прийнято
резолюцію Форуму

Всі пропозиції та 
зауваження 
громадськості 
враховані

За результатами 
прийнято
резолюцію Форуму



територіальних 
громад”, 
Підприємства 
області, Повноважні 
посли.

ЄС/ ПРООН, 
Проект МРГ та 
Управління 
зовнішніх зносин 
та
зовніпіньоекономіч 
ної діяльності 
ЗОДА

Питання
децентралізації та 
нові можливості 
залучення грантових 
коштів для ОТГ

Представники
громадськості
Новомиколаївського,
Оріхівського,
Розівського,
Бердянського,
Приморського
районів

Продовжити
роботу . щодо
створення
спроможних
територіальних
громад

Всі пропозиції та 
зауваження 
громадськості 
враховані -
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