
Пропозиції  
структурних підрозділів до 

орієнтовного плану обласних заходів із  
проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік 

 
Структурний 

підрозділ 
ОДА 

Питання або 
проект  акту 

Захід Терміни 
проведен

ня 

Зацікавлені 
соціальні групи 

Контактна 
особа 

Служба у справах дітей 
ОДА 

Про стан роботи у 
галузі захисту прав та 
законних інтересів 
дітей в Запорізькій 
області 

Розширене 
засідання 
обласної 
координаційної 
ради з питань 
соціального 
захисту дітей при 
голові 
облдержадміністр
ації 

Березень 
2016 
 
Жовтень 
2016 

Члени координаційної 
ради, громадські 
організації, благодійні 
фонди, які працюють 
в інтересах дітей, 
представники 
територіальних служб 
у справах дітей, інших 
суб’єктів соціальної 
роботи з дітьми –
сиротами, 
позбавленими 
батьківського 
піклування, дітьми, 
які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах 

Сергєєва Ольга 
Костянтинівна – заступник 
начальника Служби у 
справах дітей 
облдержадміністрації 
e-mail: slujba_zobl@ukr.net  

Служба у справах дітей 
ОДА 

Пропагування 
розвитку сімейних 
форм влаштування 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених, 
батьківського 
піклування, 
підвищення 
виховного потенціалу 
прийомних сімей 

«Літня школа» 
для прийомних 
батьків 

Серпень 
2016  

Прийомні батьки з 
міст та районів 
області, громадські 
організації, благодійні 
фонди, які працюють 
в інтересах дітей  

Сергєєва Ольга 
Костянтинівна – заступник 
начальника Служби у 
справах дітей 
облдержадміністрації 
e-mail: slujba_zobl@ukr.net  
 

Департамент культури, Розгляд реалізації Засідання Протягом Національні меншини Бобильов В.М. 
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туризму, національностей та 
релігій 

Програми підтримки 
розвитку культур 
національних меншин 
у Запорізькій області 
на 2013-2017 роки 

Координаційної 
ради громадських 
об’єднань 
національних 
меншин при 
голові Запорізької 
облдержадміністр
ації 

року області 239-05-21 

Департамент культури, 
туризму, національностей та 
релігій 

Розгляд актуальних 
питань охорони 
культурної спадщини  

Засідання 
Консультативної 
ради з питань 
охорони 
культурної 
спадщини 

Протягом 
року 

Науковці, службовці, 
представники 
пам’яткоохоронних 
громадських 
організацій 

Анісімова М.М. 
224 62 65 

Департамент культури, 
туризму, національностей та 
релігій 

Розгляд актуальних 
питань туристичної та 
курортної діяльності 

Засідання 
Регіональної ради 
по 
координуванню 
туристичної та 
курортної 
діяльності при 
обласній 
державній 
адміністрації 

Березень 
Листопад  
2016 

Суб’єкти туристичної 
та курортно-
рекреаційної 
діяльності 

Анісімова М.М. 
224 62 65 

Департамент культури, 
туризму, національностей та 
релігій 

Російсько-українська 
війна 2014-2015 років 

науково-
практична 
конференція 
 
 

Вересень 
2016 

Науковці, 
представники 
громадських 
організацій  

Мороко В.В. 
239 04 11 

Департамент культури, 
туризму, національностей та 
релігій 

Декомунізація музеїв обласний семінар  Вересень 
2016 

Директори музеїв і 
заповідників 

Мороко В.В. 
239 04 11 

Департамент культури, 
туризму, національностей та 
релігій 

Мілітарні символи в 
історії України 

науково-
практична 
конференція 

Жовтень  
2016 

Науковці, 
представники 
громадських 
організацій 

Мороко В.В. 
239 04 11 
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Департамент соціального 
захисту населення обласної 
державної адміністрації 

Обговорення 
проблемних питань 
щодо встановлення 
статусу 
військовослужбовцям 
учасникам 
антитерористичної 
операції та членам їх 
сімей 
 

Круглий стіл, 
зустрічі з 
громадськістю 

Впродовж 
року 

Військовослужбовці 
учасники 
антитерористичної 
операції та членам їх 
сімей 

Кривошей Катерина 
Юріївна. – заступник 
директора- начальник 
управління соціальних 
гарантій, державної 
соціальної допомоги 
Департаменту,  
тел: 764-21-05, e-mail: 
panova.katerina@ukr.net 

Департамент соціального 
захисту населення обласної 
державної адміністрації  

Обговорення питання 
щодо оздоровлення та 
санаторно-курортного 
лікування осіб, 
постраждалих 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи у 2016 
році 

Круглий стіл Березень 
2016 року 

Чорнобильська 
громадськість 

Кривошей Катерина 
Юріївна. – заступник 
директора- начальник 
управління соціальних 
гарантій, державної 
соціальної допомоги 
Департаменту,  
тел: 764-21-05, e-mail: 
panova.katerina@ukr.net 

Департамент соціального 
захисту населення обласної 
державної адміністрації 

Зустріч до 30 
роковини аварії на 
Чорнобильській АЄС 

Зустріч Квітень 
2016 року 

Чорнобильська 
громадськість 

Кривошей Катерина 
Юріївна. – заступник 
директора- начальник 
управління соціальних 
гарантій, державної 
соціальної допомоги 
Департаменту,  
тел: 764-21-05, e-mail: 
panova.katerina@ukr.net 

Департамент екології та 
природних ресурсів 

Ознайомлення з 
результатами 
розробки регіональної 
схеми формування 
екологічної мережі 
Запорізької області 

Засідання 
консультативно-
дорадчих органів 

I квартал Всі соціальні групи Ходаріна Марія 
Олександрівна, 
головний спеціаліст 
відділу планування 
економіки 
природокористування та 
державного моніторингу 
тел. 224 65 74 



 4 
zdneconomica@ukr.net 

Департамент екології та 
природних ресурсів 

Розгляд та 
обговорення звіту 
щодо виконання 
обласної комплексної 
програми охорони 
довкілля, 
раціонального 
використання 
природних ресурсів та 
забезпечення 
екологічної безпеки, 
затвердженої 
рішенням обласної 
ради від 28.03.2013 № 
29 (зі змінами) 

Засідання 
консультативно-
дорадчих органів 

II квартал Всі соціальні групи Ходаріна Марія 
Олександрівна, 
головний спеціаліст 
відділу планування 
економіки 
природокористування та 
державного моніторингу 
тел. 224 65 74 
zdneconomica@ukr.net 

Департамент екології та 
природних ресурсів Щодо розробки 

проектів землеустрою 
з організації та 
встановлення меж 
територій природно-
заповідного фонду 
місцевого значення 

Засідання 
консультативно-
дорадчих органів 

III квартал Всі соціальні групи Ходаріна Марія 
Олександрівна, 
головний спеціаліст 
відділу планування 
економіки 
природокористування та 
державного моніторингу 
тел. 224 65 74 
zdneconomica@ukr.net 

Департамент екології та 
природних ресурсів 

Звіт Екологічної 
громадської ради при 
Департаменті екології 
та природних ресурсів 
облдержадміністрації 
про свою діяльність 
за 2016 рік та 
затвердження плану 
роботи на              
2017 рік 

Засідання 
консультативно-
дорадчих органів 

IV квартал Всі соціальні групи Ходаріна Марія 
Олександрівна, 
головний спеціаліст 
відділу планування 
економіки 
природокористування та 
державного моніторингу 
тел. 224 65 74 
zdneconomica@ukr.net 

Департамент економічного Проведення засідання Проведення Щомісяця Суб’єкти Гончар Наталія 
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розвитку і торгівлі 
Запорізької 
облдержадміністрації 

обласної 
координаційної ради з 
питань розвитку 
підприємництва 

засідання 
обласної 
координаційної 
ради з питань 
розвитку 
підприємництва 

підприємницької 
діяльності  
 
 

Володимирівна, начальник 
управління регуляторної 
політики, розвитку 
підприємництва та торгівлі 
Департаменту 
економічного розвитку та 
торгівлі 
облдержадміністрації 
2246697@mail.ru,  
тел.: 224 60 47 
 

Департамент економічного 
розвитку і торгівлі 
Запорізької 
облдержадміністрації 
 

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 

Щоквартал
у 

Суб’єкти 
підприємницької 
діяльності  
 
 
 
 

Гончар Наталія 
Володимирівна, начальник 
управління регуляторної 
політики, розвитку 
підприємництва та торгівлі 
Департаменту 
економічного розвитку та 
торгівлі 
облдержадміністрації 
2246697@mail.ru,  
тел.: 224 60 47 

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації 

Публічне 
представлення 
інформації про 
виконання обласного 
бюджету за 2015 рік 

Зустріч     з 
громадськістю 

Березень 
2016 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  
fin@zoda.gov.ua 
Яроцька Ніна Василівна – 
начальник бюджетного 
управління Департаменту 
фінансів ЗОДА 
т. (0612) 239-04-52 

Департамент фінансів 
обласної державної 

Виконання у 2015 
році державної 

Публічне 
громадське 

Березень 
2016 року 

Представники  органів 
виконавчої   влади    

Медвідь Сергій 
Миколайович - директор 
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адміністрації програми „Здійснення 

виконавчої влади у 
Запорізькій області”   
(КПКВК 7781010) 

обговорення та місцевого 
самоврядування, 
представники 
профільних 
громадських 
організацій 

Департаменту фінансів 
Запорізької обласної 
державної адміністрації  
т. (0612) 224-60-43 
fin@zoda.gov.ua 
 

Департамент фінансів 
обласної державної 
адміністрації 

Обговорення 
прогнозних 
показників обласного 
бюджету на 2017 рік 

Засідання 
„круглого столу” 

Листопад 
2016 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 
fin@zoda.gov.ua 
Яроцька Ніна Василівна – 
начальник бюджетного 
управління Департаменту 
фінансів Запорізької 
обласної державної 
адміністрації   
т. (0612) 239-04-52 

Департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
обласної державної 
адміністрації 

Всесвітній день 
боротьби з раком 

Круглий стіл 04.02.2016 Громадська 
організація 
«Переможемо рак», 
населення області 

Головний позаштатний 
онколог ОДА Мещанінов 
Анатолій Васильович 
95-34-52 
iac-zokod@mail.ua 

Департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
обласної 
державної адміністрації 

Всесвітній день 
боротьби із 
захворюванням на 
туберкульоз 

Круглий стіл 25.03.2016 Населення Запорізької 
області 

Головний позаштатний 
фтизіатр ОДА 
Михайлова Аделіна 
Олексіївна 
224-64-69 
otb@med.zp.ua 

Департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
обласної 
державної адміністрації 

Міжнародний день 
боротьби з 
наркоманією 

Круглий стіл 24.06.2016 Населення Запорізької 
області 

Головний позаштатний 
нарколог ОДА 
Паталах Федір Васильович 
96-78-08 
zopb@meta.ua 
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Департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
обласної 
державної адміністрації 

Всеукраїнський день 
боротьби на рак 
молочної залози 

Круглий стіл 18.10.2016 Громадська 
організація 
«Переможемо рак», 
населення області 

Головний позаштатний 
онколог ОДА Мещанінов 
Анатолій Васильович 
95-34-52 
iac-zokod@mail.ua 

Департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
обласної 
державної адміністрації 

Всесвітній день 
боротьби зі СНІДом 

Круглий стіл 01.12.2016 Населення Запорізької 
області 

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

Департамент освіти і науки  
 

Проект закону «Про 
професійну освіту» 

Засідання 
«круглого столу» 

Квітень 
2016 року 

Працівники 
професійно-технічних 
навчальних закладів, 
учні, батьківська 
громадськість 

Васьковцов В.П. – 
головний спеціаліст 
відділу професійно-
технічної, вищої та 
інноваційної діяльності, 
тел.239-04-36, 
ел.адреса:obluon@zp.ukrtel.
net 

Управління молоді, фізичної 
культури та спорту 

Засідання 
координаційної ради з 
питань молодіжної 
політики, розвитку 
фізичної культури та 
спорту 

Координаційна 
рада 

Щоквартал
у 
Лютий, 
червень, 
серпень, 
грудень 
2016 

Керівники 
структурних 
підрозділів 
Управління, члени 
корд ради, 
представники 
обласної студентської 
ради та обласної ради 
трудової молоді, 
громадські організації  

Власова Наталія Федорівна 
(начальник Управління), 
Єгорова Ірина 
Володимирівна 
(спеціаліст відділу 
фізичної культури та 
спорту Управління) 
2390650 
2390252 
molodzp@ukr.net 

Управління молоді, фізичної 
культури та спорту 

 Створення 
сприятливих умов для 
розвитку спорту серед 
інвалідів у 
Запорізькій області 

Засідання 
координаційної 
ради з питань 
розвитку інвалідів 
у Запорізькій 

один раз на 
півріччя 

Керівники 
структурних 
підрозділів 
Управління, члени 
корд ради, 

Власова Наталія Федорівна 
(начальник Управління), 
 Барабанов Андрій 
Вікторович (директор 
Запорізького регіонального 
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області представники 

обласної студентської 
ради та обласної ради 
трудової молоді, 
громадські організації 

центру з фізичної культури 
та спорту інвалідів 
«ІНВАСПОРТ» 
2390252 
molodzp@ukr.net 

Управління молоді, фізичної 
культури та спорту 

Реалізація заходів та 
створення 
сприятливих умов для 
розвитку 
національно-
патріотичного 
виховання молоді в 
Запорізькій області 

Засідання 
координаційної 
ради з питань 
патріотичного 
виховання молоді 
у Запорізькій 
області 

один раз на 
півріччя 
 

Керівники 
структурних 
підрозділів 
Управління, члени 
корд ради, 
представники 
обласної студентської 
ради та обласної ради 
трудової молоді, 
громадські організації 

Власова Наталія Федорівна 
(начальник Управління), 
Шконда Марина 
Анатоліївна ( директор КЗ 
«Обласний центр 
патріотичного виховання 
молоді» ЗОР 
2390252 
molodzp@ukr.net 
 

Управління молоді, фізичної 
культури та спорту 

Реалізація державної 
молодіжної політики 
в Запорізькій області 
за участі студентської 
молоді 

Засідання 
консультативно-
дорадчого органу: 
Обласної 
студентської ради 

Щоквартал
у 
Лютий, 
червень, 
вересень, 
грудень 
2016 

Представники 
студентської молоді 
ВНЗ 1-4 р. а. області, 
громадські організації 

Власова Наталія Федорівна 
(начальник управління), 
Деревинська Інна  
Миколаївна (спеціаліст 
відділу по роботі з 
молоддю Управління) 
2390252 
molodzp@ukr.net 

Управління молоді, фізичної 
культури та спорту 

Реалізація державної 
молодіжної політики 
в Запорізькій області 
за участю трудової 
молоді 

Засідання 
консультативно-
дорадчого органу: 
Засідання 
обласної ради 
трудової молоді 

Щоквартал
у 
Лютий, 
червень, 
вересень, 
грудень 
2016 

Трудові колективи 
підприємств області, 
громадські організації 

Власова Наталія Федорівна 
(начальник Управління), 
Гнипа Ольга Вікторівна  
(начальник відділу по 
роботі з молоддю 
Управління) 
2390252 molodzp@ukr.net 

Управління молоді, фізичної 
культури та спорту 

Круглий стіл щодо 
налагодження дієвого 
механізму  співпраці 
органів студентської 
самоврядування з 
керівництвом ВНЗ   

Круглий стіл Лютий Студентська молодь 
ВНЗ  1-4 р.а. області, 
представники 
трудових колективів 
підприємств області, 
громадські організації 

Власова Наталія Федорівна 
(начальник Управління). 
 Югріна Анна Миколаївна 
(голова ОСР) 
2390252 
molodzp@ukr.net 
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Управління молоді, фізичної 
культури та спорту 

Молодіжний форум 
серед учнівської, 
студентської та 
трудової молоді щодо 
удосконалення 
молодіжної політики 
в регіоні 

Форум Травень Студентська молодь 
ВНЗ  1-4 р.а. області, 
представники 
трудових колективів 
підприємств області, 
громадські організації 

Власова Наталія Федорівна 
(начальник Управління), 
Шатухо Михайло 
Олександрович  (в.о. 
директора КУ 
«Запорізький обласний 
центр молоді» ЗОР) 
2390252  molodzp@ukr.net 

Управління  зовнішніх 
зносин та 
зовнішньоекономічної 
діяльності 

Виконання 
розпорядження 
голови 
облдержадміністрації 
№ 188 від 27.05.15 

Засідання Ради 
інвесторів у 
Запорізькій 
області 

Один раз 
на півроку 

Представники 
місцевих органів 
виконавчої влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 

наукових установ, 
громадських 

організацій, народні 
депутати України (за 
згодою), керівники 
або уповноважені 

ними представники 
вітчизняних та 

іноземних компаній, 
банків, 

консультативних 
фірм, асоціацій, 

об'єднань інвесторів і 
підприємців  

Іванченко Олексій 
Олегович, заступник 
начальника Управління 
зовнішніх  
зносин та зовнішньо-
економічної діяльності, р.т. 
061 224 70 37, 
ivaleole@gmail.com 

Управління з питань 
внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю 
облдержадміністрації 

Проекти 
розпоряджень голови 
облдержадміністрації 
щодо використання 
бюджетних коштів 
обласних програм 

Електронні 
консультації 

 квітень –
травень 

2016 року 

Представники 
інститутів 

громадянського 
суспільства, 

підприємств, установ 
та організацій 

Попова Тетяна Миколаївна 
головний спеціаліст 
управління з питань 
внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю 
0612390231 
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