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державної адміністрації
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Орієнтовний план 
проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік

Заступник голови обласної
Ії
(
І

Е.А. Гугнін

№ Питання або проект 
нормативно-правового акту

Захід, що 
проводитиметьс 
я 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 Публічне представлення 
інформації про виконання 
обласного бюджету за 
2017 рік

Зустріч 3 
громадськістю

Березень 
2018 року

Працівники бюджетних 
установ, отримувачі послуг, 
що надаються бюджетними 
установами, громадськість 
регіону

Медвідь Сергій Миколайович - директор 
Департаменту фінансів Запорізької 
обласної державної адміністрації; 
т. (0612) 224-60-43, fm@zoda.gov.ua 
Евтушенко Михайло Сергійович -  
начальник бюджетного управління 
Департаменту фінансів ЗОДА, т. (0612) 
239-04-52

2 Виконання у 2017 році 
державної програми 
„Здійснення виконавчої влади 
у Запорізькій області” 
(КПКВК 7781010)

Публічне
громадське
обговорення

Березень 
2018 року

Представники органів 
виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, представники 
профільних громадських 
організацій

Медвідь Сергій Миколайович - директор 
Департаменту фінансів Запорізької 
обласної державної адміністрації 
т. (0612) 224-60-43, fm@zoda.gov.ua

3 Про взаємодію громадськості з 
органами державної влади, 
органами місцевого

Загальні збори
координаційної
ради

Травень
2018

Ветерани війни, праці, АТО, 
діти-війни, учасники ліквідації 
аварії на ЧАЕС, учасники

Герасименко В.В.- начальник управління 
соціальних послуг та соціального 
забезпечення,

mailto:fm@zoda.gov.ua
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самоврядування та розвиток 
громадського суспільства

громадських 
об'єднань та 
організацій по 
роботі 3 
громадянами, 
які потребують 
соціальної 
підтримки

війни в Афганістані та інших 
локальних війн, інваліди 
війни, загального 
захворювання, з дитинства, 
сім’ї загиблих 
військовослужбовців в зоні 
АТО

gerasimenko.dszn@gmail.com, тел. 63-35- 
55;
Лосева І.АВ.- співголова президії 
обласної координаційної ради, тел.764 40
И;
Шевченко Г.Ф.- начальник відділу 
інформаційного аналізу та 
перспективних соціальних розробок КУ 
«КІВЦ» ЗОР

4 Організації громадянського 
суспільства як надавачі 
соціальних послуг

Загальні збори
координаційної
ради
громадських 
об'єднань та 
організацій по 
роботі 3 
громадянами, 
які потребують 
соціальної 
підтримки

Листопад
2018

Ветерани війни, праці, АТО, 
діти-війни, учасники ліквідації 
аварії на ЧАЕС, учасники 
війни в Афганістані та інших 
локальних війн, інваліди 
війни, загального 
захворювання, з дитинства, 
сім’ї загиблих 
військовослужбовців в зоні 
АТО

Герасименко В.В.- начальник управління 
соціальних послуг та соціального 
забезпечення,
gerasimenko.dszn@gmail.com, тел. 63-35- 
55;
Шевченко Г.Ф.- начальник відділу 
інформаційного аналізу та 
перспективних соціальних розробок КУ 
«КІВЦ» ЗОР

5 Підведення підсумків роботи 
агропромислового комплексу 
Запорізької області за 2017 рік 
та завдання на 2018 рік

Проведення 
спільної наради

Лютий- 
березень 
2018 року

Представники громадських 
об’єднань з питань АПК

Поляков Андрій Вікторович 
виконуючий обов’язки директора 
Департаменту
224-63-75, dapr@zoda.gov.ua

6 Обговорення проекту 
комплексної програми 
підтримки та розвитку 
агропромислового комплексу 
Запорізької області на 2018- 
2020 роки

Засідання
«круглого
столу»

Березень 
2018 року

Представники громадських 
об’єднань з питань АПК

Поляков Андрій Вікторович 
виконуючий обов’язки директора 
Департаменту
224-63-75, dapr@zoda.gov.ua
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7 Перспективи розвитку 
фермерського руху в області

Засідання
«круглого
столу»

Грудень 
2018 року

Представники громадських 
об’єднань з питань АПК

Поляков Андрій Вікторович 
виконуючий обов’язки директора 
Департаменту
224-63-75, dapr@zoda.gov.ua

8 Проведення засідання 
обласної координаційної ради 
з питань розвитку 
підприємництва

Проведення
засідання
обласної
координаційної
ради з питань
розвитку
підприємництва

Щомісяця Суб’єкти підприємницької 
діяльності

Г ончар Наталія Володимирівна, 
начальник управління регуляторної 
політики, розвитку підприємництва та 
торгівлі Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі облдержадміністрації 
702zoda@ukr.net, тел.: 224 60 47

9 Проведення засідання 
обласної виїзної приймальні з 
розгляду звернень суб'єктів 
підприємницької діяльності

Проведення
засідання
обласної виїзної
приймальні з
розгляду
звернень
суб’єктів
підприємницької
діяльності
району

Щокварталу Суб’єкти підприємницької 
діяльності

Г ончар Наталія Володимирівна, 
начальник управління регуляторної 
політики, розвитку підприємництва та 
торгівлі Департаменту' економічного 
розвитку і торгівлі облдержадміністрації 
702zoda@ukr.net, тел.: 224 60 47

10 Обговорення питання щодо 
розроблення та здійснення 
комплексу організаційних і 
практичних заходів щодо 
запобігання виникненню 
нещасних випадків з людьми 
на водних об’єктах

Обговорення на 
веб-сайті 
Департаменту, 
збір
пропозицій

Квітень 
червень 
2018 року

Громадськість області Булавінов А.А. -  заступник директора 
Департаменту, начальник управління 
планування та реагування на надзвичайні 
ситуації, 233 42 09, e-mail:depcz@ua.fm
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11 Обговорення проекту Плану 
основних заходів цивільного 
захисту області на 2019 рік

Обговорення на 
веб-сайті 
Департаменту, 
збір
пропозицій

Листопад 
2018 року

Громадськість області Булавінов А. А. -  заступник директора 
Департаменту, начальник управління 
планування та реагування на надзвичайні 
ситуації, 233 42 09, e-mail:depcz@ua.fm

12 Проект рішення обласної ради: 
«Про затвердження обласного 
плану заходів з реформування 
системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 
2018-2026 роки»

Підготовка 
проекту рішення 
обласної ради та 
оприлюднення 
для обговорення

Квітень
20187

громадські організації, 
благодійні фонди, які 
працюють в інтересах дітей, 
діти -  вихованці інтернатних 
закладів

Сергеева Ольга Костянтинівна -  
заступник начальника служби-начальник 
відділу профілактичної роботи Служби у 
справах дітей облдержадміністрації 
e-mail: slujba_zobl@ukr.net

13 Всесвітній день боротьби 3 
раком

Круглий стіл 02.02.2018 Г ромадська організація 
«Переможемо рак» та інші 
організації

Г оловний позаштатний онколог 
Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької облдержадміністрації 
Мещанінов А.В., 95-34-52, іас- 
zokod@mail.ua

14 Всесвітній день боротьби із 
захворюванням на туберкульоз

Круглий стіл 22.03.2018 Представники громадських 
організацій

Г оловний позаштатний фтизіатр 
Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької облдержадміністрації 
Михайлова А.О., 224-64-69, 
otb@med.zp.ua

15 Всесвітній тиждень грудного 
вигодовування

Круглий стіл 04.07.2018 Представники громадських 
організацій

Заступник головного лікаря з лікувальної 
роботи КУ «Запорізька обласна клінічна 
дитяча лікарня» ЗОР 
Міренкова Н.А., 222-21-03

16 Всеукраїнський день боротьби 
на рак молочної залози

Круглий стіл 18.10.2018 Г ромадська організація 
«Переможемо рак» та інші 
організації

Головний позаштатний онколог ОДА 
Мещанінов А.В., 95-34-52, іас- 
zokod@mail.ua

17 Всесвітній день діабету Круглий стіл 14.11.2018 Г ромадська організація 
«Діабетик» та інші організації

Г оловний позаштатний ендокринолог 
Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької облдержадміністрації 
Чернікова В.В., 769-81-07, 
oed.med@email.ua
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18 Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом

Круглий стіл 30.11.2018 Представники громадських 
організацій

Головний лікар КУ «Запорізький 
обласний центр з профілактики та 
боротьби зі СНІДом» ЗОР Петровська 
О.Д., 236-88-67, p_aids_zp@mail.ua

19 Питання організації 
проведення благодійного 
телемарафону до Дня 
Збройних Сил України

Засідання Листопад 
2018 року

Представники волонтерських 
організацій, інших 
громадських організацій, 
учасники АТО

Зубченко О.С. -  заступник директора 
Департаменту інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, т.224-62-23, 
uvp@ukrpost.ua

20 Підвищення ефективності 
співпраці громадськості з 
органами виконавчої влади

Засідання
«круглого
столу»

Квітень, 
вересень 
2018 року

Члени Ради громадських 
організацій при 
облдержадміністрації, 
представники інших 
громадських організацій

Зубченко О.С. -  заступник директора 
Департаменту інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, т.224-62-23, 
uvp@ukrpost.ua

21 Реалізація Всеукраїнського 
науково-просвітницького, 
історико-краєзнавчого проекту 
«Місця пам’яті Української 
революції 1917-1921 років»

Засідання І квартал 
2018 року

Члени обласної науково- 
редакційної групи для 
підготовки матеріалів до 
проекту «Місця пам’яті 
Української революції», 
представники громадських 
організацій

Зубченко О.С. -  заступник директора 
Департаменту інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, т.224-62-23, 
uvp@ukrpost.ua

/к
Заступник директора Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації О.С.Зубченко
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