
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

У П Р А В Л ІН Н Я  ЗО В Н ІШ Н ІХ  ЗН О С И Н  ТА  
ЗО В Н ІШ Н Ь О Е К О Н О М ІЧ Н О Ї Д ІЯ Л Ь Н О С Т І
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E-mail: uzez@zoda.gov.ua, http://www.investmentzp.org.ua, КодЄДРПОУ 25971041

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 Міністрів України від 03.11.2016 № 996, доручення 
Кабінету Міністрів 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.

Начальник Управління А.Ю.Бойко

Іванченко 224 70 37
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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’язковим 
обгрунтуванням 
прийнятого рішення 
та причин 
неврахування 
пропозицій та 
зауважень

Інформація про 
рішення, прийняті 
за результатами 
обговорення

Управління 
зовнішніх зносин 
та
зовнішньоекономіч 
ної діяльності 
ЗОДА

Соціальна ринкова 
економіка та 
децентралізація в 
Німеччині

Г олови районних 
державних 
адміністрацій, 
керівники структурних 
підрозділів 
облдержадміністрації, 
голови сільських 
(селищних)
територіальних громад 
Запорізької області, 
асоціація органів 
місцевого 
самоврядування 
“Запорізький центр 
розвитку спроможних 
територіальних 
громад”.представники 
громадських 
організацій

— — —



Управління 
зовнішніх зносин 
та
зовнішньоекономіч 
ної діяльності 
ЗОДА

Консультація щодо 
адаптації та
локалізації Порядку 
денного розвитку до 
2030 року та 17 
Цілей сталого
розвитку (ЦСР) в 
Україні

Заступник голови
Запорізької ОДА, 
представник Фонду 
народонаселення ООН 
в Україні, голови 
міських громадських 
організацій, віце-
президент Запорізького 
обласного союзу
промисловців і
підприємців(роботодав 
ців) «Потенціал»,
депутати Запорізької 
обласної ради та 
Запорізької міської 
ради.__________________

Визначено 4
оперативні цілі сталого 
розвитку

Всі пропозиції 
зауваження 
громадськості 
враховані

та

*Примітка: 13 вересня 2016 року на семінарі на тему «Соціальна ринкова економіка та децентралізація в Німеччині» за участю проф. Георга 
Мільбрадта, Прем’єр-міністра федеральної землі Саксонія у відставці, із 40 запрошених громадських організацій в заході взяло участь лише 10.

Начальник Управління А. Ю. Бойко




