
ЗАТВЕРДЖ 
Заступник 
адмініст

ОРІЄНТОВНИЙ п л а н
проведення консультацій з

ВНОІ

№ Питання або проект нормативно- 
правового акту

Захід, що 
проводитиметься у 
рамках консультацій 
з громадськістю

Строк
проведення
консультацій

Соціальні групи 
населення та 
заінтересовані 
сторони, на які 
поширюватиметьс 
я дія рішення, що 
буде прийнято за 
результатами 
консультацій

Контактні дані 
особи/структурного 
підрозділу відповідального 
за проведення консультацій 
(телефон,e-mail)

1. Обговорення проекту Комплексної 
програми підтримки та розвитку 
агропромислового комплексу 
Запорізької області на 2019- 
2021 роки

Засідання
столу»

«круглого Січень 
2019 року

Аграрії, 
представники 
громадських 
об’єднань з питань 
АПК

Поляков Андрій Вікторович - 
директор Департаменту 
224-60-81 dapr@zoda.gov.ua

2. Обговорення проекту програми 
відновлення та розвитку зрошення 
Запорізької області

Засідання
столу»

«круглого Січень-лютий 
2019 року

Аграрії, 
представники 
громадських 
об’єднань з питань 
АПК

Поляков Андрій Вікторович - 
директор Департаменту 
224-60-81 dapr@zoda.gov.ua

3. Підведення підсумків роботи 
агропромислового комплексу 
Запорізької області за 2018 рік та 
завдання на 2019 рік

Засідання
столу»

«круглого Лютий- 
березень 
2019 року

Аграрії, 
представники 
громадських 
об’єднань з питань 
АПК

Поляков Андрій Вікторович - 
директор Департаменту 
224-60-81 dapr@zoda.gov.ua

4. Про підведення підсумків роботи 
агропромислового комплексу за 
9 місяців 2019 року

Засідання
столу»

«круглого Листопад 
2019 року

Аграрії,
представники
громадських

Поляков Андрій Вікторович - 
директор Департаменту 
224-60-81 dapr@zoda.gov.ua

mailto:dapr@zoda.gov.ua
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об’єднань з питань 
АПК

5. Перспективи розвитку фермерського 
руху в області

Засідання «круглого 
столу»

Грудень 
2019 року

Фермери, 
представники 
громадських 
об’єднань з питань 
АПК

Поляков Андрій Вікторович - 
директор Департаменту 
224-60-81 dapr@zoda.gov.ua

6. Засідання Координаційної ради з 
питань роботи агропромислового 
комплексу Запорізької області

Засідання «круглого 
столу»

Щокварталу 
2019 року

Представники 
громадських 
об’єднань з питань 
АПК

Поляков Андрій Вікторович - 
директор Департаменту 
224-60-81 dapr@zoda.gov.ua

7. Проведення засідання обласної 
координаційної ради з питань 
розвитку підприємництва

Засідання Щомісяця Суб’єкти
підприємницької
діяльності

Г ончар Наталія 
Володимирівна, начальник 
управління регуляторної 
політики, розвитку 
підприємництва та торгівлі 
Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі Запорізької 
обласної державної 
адміністрації, 702zoda@ukr.net 
тел.: (061) 224 60 47

8. Реалізація державної політики у 
сфері забезпечення житлом дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх 
числа

Публічне громадське 
обговорення

Квітень, 
листопад 2019 
року

Діти-сироти, діти, 
позбавлені 
батьківського 
піклування, та 
особи з їх числа, 
профільні 
громадські 
організації

Матвеева Антоніна Іванівна -  
начальник Служби у справах 
дітей Запорізької 
облдержадміністрації, 
тел.239 02 51, e-mail: 
slujba_zobl@ukr.net_

9. Про стан реалізації Плану заходів 
щодо реформування системи 
інституційного догляду і виховання

Засідання «круглого 
столу»

Листопад 2019 
року

Сім’ї з дітьми,
опікуни,
піклувальники,

Матвеева Антоніна Іванівна -  
начальник Служби у справах 
дітей Запорізької

mailto:dapr@zoda.gov.ua
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дітей у Запорізькій області на 2018- 
2026 роки, затвердженого 
розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 10.08.2018 
№ 425

прийомні сім’ї, 
дитячі будинки 
сімейного типу, 
діти з особливими 
потребами, 
вихователі, 
профільні
спеціалісти та 
представники 
громадських 
організацій

облдержадміністрації, 
тел.239 02 51, e-mail: 
slujba_zobl@ukr.net

10. Сприяння залученню і ефективному 
використанню вітчизняних та 
іноземних інвестицій для 
забезпечення розвитку відповідних 
галузей економіки регіону

Засідання ради 
інвесторів

Січень-лютий 
2019 року

Вітчизняні та 
іноземні компанії, 
банки,
консультативні 
фірми, асоціації, 
об’єднання 
інвесторів і 
підприємств

Управління зовнішніх зносин 
та зовнішньоекономічної 
діяльності
облдержадміністрації тел. 
(061)2246663, 2246569, e-mail: 
uzez@zoda.gov.ua

11. Проект розпорядження голови 
облдержадміністрації «Про 
проведення конкурсного відбору на 
заміщення вакантних посад 
керівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти»

Електронні
консультації

Січень 2019 
року

Керівники закладів
професійної
(професійно-
технічної) освіти,
профільні
громадські
організації

Заступник начальника 
управління -  начальник 
відділу Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації 
Поліщук Л.А., тел.: 224-64- 
53,e-mail: l.polischuk@ukr.net

12. Проект розпорядження голови 
облдержадміністрації «Положення 
про використання коштів з обласного 
бюджету на реалізацію заходів з 
оздоровлення та відпочинку дітей, 
які навчаються (перебувають) в 
закладах освіти, що фінансуються з 
обласного бюджету»

Електронні
консультації

Лютий 2019 
року

Педагоги та батьки, 
профільні 
громадські 
організації

Заступник директора 
департаменту - начальник 
управління Департаменту 
освіти і науки 
облдержадміністрації 
Сороченко О.В.
Тел.: 239-01-21, e-mail: 
elenaobluon@i.ua

13. Обговорення питань боротьби з Засідання «круглого Лютий, Профільні Клименко

mailto:slujba_zobl@ukr.net
mailto:uzez@zoda.gov.ua
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соціально небезпечними хворобами, 
профілактика захворювань, 
збереження репродуктивного 
здоров’я населення

столу» березень,
травень,
липень,
жовтень,
листопад 2019
року

громадські 
організації та 
фахівці

Вікторія Іванівна -  директор 
Департаменту охорони 
здоров’я
облдержадміністрації, 
тел.224-63-83, e-mail: 
doz@zoda.gov.ua

14. Публічне представлення інформації 
про виконання обласного бюджету 
за 2018 рік

Зустріч з громадськістю Березень 2019 
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

15. Представлення проекту звіту про 
виконання у 2018 році обласної 
програми підтримки розвитку 
інформаційно-просвітницької 
діяльності громадських організацій у 
Запорізької області на 2015-2018 
роки

Електронні
консультації

Січень-лютий 
2019 року

Профільні
громадські
організації,
представники
органів виконавчої
влади та місцевого
самоврядування

Зубченко Олександр 
Сергійович -  заступник 
директора Департаменту 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, тел.224- 
62-23, e-mail:uvp@ukrpost.ua

16. Представлення проекту звіту про 
виконання у 2018 році обласної 
програми підтримки розвитку 
козацтва у Запорізькій області на 
2017-2020 роки

Електронні
консультації

Січень-лютий 
2019 року

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

Зубченко Олександр 
Сергійович -  заступник 
директора Департаменту 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, тел.224- 
62-23, e-mail:uvp@ukrpost.ua

17. Представлення проекту звіту про 
виконання у 2018 році обласної 
програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у

Електронні
консультації

Січень-лютий 
2019 року

Профільні
громадські
організації,
представники

Зубченко Олександр 
Сергійович -  заступник 
директора Департаменту 
інформаційної діяльності та

mailto:doz@zoda.gov.ua
mailto:fin@zoda.gov.ua
mailto:uvp@ukrpost.ua
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Запорізькій області на 2017-2020 
роки

органів виконавчої 
влади та місцевого 
самоврядування

комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, тел.224- 
62-23, e-mail :uvp@ukrpost.ua

18. Вшанування пам'яті жертв 
політичних репресій

Засідання «круглого 
столу»

Травень 2019 
року

Профільні 
громадські 
організації, 
науковці, 
представники 
органів виконавчої 
влади та місцевого 
самоврядування

Зубченко Олександр 
Сергійович -  заступник 
директора Департаменту 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, тел.224- 
62-23, e-mail:uvp@ukrpost.ua

19. Обговорення традицій української 
конституційності

Засідання «круглого 
столу»

Червень 2019 
року

Профільні 
громадські 
організації, 
науковці, 
представники 
органів виконавчої 
влади та місцевого 
самоврядування

Зубченко Олександр 
Сергійович -  заступник 
директора Департаменту 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, тел.224- 
62-23, e-mail:uvp@ukrpost.ua

20. Вдосконалення форм та методів 
комунікацій з громадськістю на 
регіональному рівні

Тренінг Травень 2019 
року

Профільні
громадські
організації,
представники
органів виконавчої
влади та місцевого
самоврядування

Зубченко Олександр 
Сергійович -  заступник 
директора Департаменту 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, тел.224- 
62-23, e-mail:uvp@ukrpost.ua

21. Про актуальні питання сприяння 
розвитку громадянського суспільства

Засідання
координаційної ради з 
питань сприяння 
розвитку 
громадянського 
суспільства при 
облдержадміністрації

Лютий, 
травень, 
вересень, 
листопад 2019 
року

Профільні
громадські
організації,
представники
органів виконавчої
влади та місцевого
самоврядування

Зубченко Олександр 
Сергійович -  заступник 
директора Департаменту 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, тел.224- 
62-23, e-mail :uvp@ukrpost.ua

mailto:uvp@ukrpost.ua
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22. Охорона культурної спадщини 
Запорізької області

Засідання
Консультативної ради з 
питань охорони 
культурної спадщини

Щокварталу Профільні
громадські
організації,
представники
органів виконавчої
влади та місцевого
самоврядування

Мороко
Владислав Валерійович -  
директор Департаменту 
культури, туризму, 
національностей та релігій, 
тел.224-61-43, E-mail: 
ouk@online.ua

23. Забезпечення міжконфесійної 
злагоди, релігійна ситуація в регіоні

Засідання ради 
релігійних організацій 
при голові 
облдержадміністрації

Щокварталу Релігійні 
організації, 
представники 
органів виконавчої 
влади та місцевого 
самоврядування

Мороко
Владислав Валерійович -  
директор Департаменту 
культури, туризму, 
національностей та релігій, 
тел.224-61-43, E-mail: 
ouk@online.ua

24. Розвиток національно-культурних 
товариств області

Засідання
координаційної ради 
голів національно- 
культурних товариств 
при голові 
облдержадміністрації

Щокварталу Національно-
культурні
товариства,
представники
органів виконавчої
влади та місцевого
самоврядування

Мороко
Владислав Валерійович -  
директор Департаменту 
культури, туризму, 
національностей та релігій, 
тел.224-61-43, E-mail: 
ouk@online.ua

25. Розвиток туристичної та курортної 
сфери в області

Засідання Регіональної 
ради по 
координуванню 
туристичної та 
культурної діяльності 
при
облдержадміністрації

Щопівроку Профільні 
громадські 
організації, 
підприємці, 
представники 
органів виконавчої 
влади та місцевого 
самоврядування

Мороко
Владислав Валерійович -  
директор Департаменту 
культури, туризму, 
національностей та релігій, 
тел.224-61-43, E-mail: 
ouk@online.ua

26. Проект рішення обласної ради «Про 
затвердження обласної Програми 
соціальної підтримки ветеранів 
війни, праці, дітей війни, осіб з 
інвалідністю, інших соціальних груп 
населення, що перебувають у

Електронні
консультації

IV квартал 
2019 року

Ветерани війни, 
праці, діти війни, 
особи 3 
інвалідністю, інші 
соціальні групи 
населення,

Заступник директора 
Департаменту соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
Разуваєва
Ірина Володимирівна,

mailto:ouk@online.ua
mailto:ouk@online.ua
mailto:ouk@online.ua
mailto:ouk@online.ua
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складних життєвих обставинах 
«Назустріч людям» на 2020-2024 
роки»

профільні
громадські
організації

тел.(061)764-74-33, абт@б8гп- 
zoda.gov.ua

27. Обговорення звіту про результати 
соціального замовлення із залучення 
бюджетних коштів для надання 
соціальної послуги «Соціальна 
інтеграція та реінтеграція для 
громадян, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, бездомних 
громадян та осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі» у 2018 році

Електронні
консультації

Лютий 2019 
року

Г ромадяни, які
опинилися в
складних життєвих
обставинах,
профільні
громадські
організації

Заступник директора 
Департаменту соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
Кривошей
Катерина Юріївна, 
тел.(0612)764-21 -05, 
adm@dszn-zoda.gov.ua

28. Обговорення звіту про використання 
коштів передбачених в обласному 
бюджеті на надання фінансової 
підтримки обласним організаціям, що 
об’єднують громадян, які 
потребують соціальної підтримки

Електронні
консультації

Лютий 2019 
року

Профільні
громадські
організації

Заступник директора 
Департаменту соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
Кривошей
Катерина Юріївна, 
тел.(0612)764-21 -05, 
adm@dszn-zoda.gov.ua

29. Реалізація Програми житлових 
субсидій, з урахуванням змін 
внесених постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2018 
№1176 «Деякі питання надання 
житлових субсидій населенню у 
грошовій формі»

Зустрічі 3 
громадськістю

Протягом року Соціальні групи 
населення, що 
перебувають у 
складних життєвих 
обставинах, 
профільні 
громадські 
організації

Заступник директора 
Департаменту соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
Кривошей
Катерина Юріївна, 
тел.(0612)764-21 -05, 
adm@dszn-zoda.gov.ua

ЗО. Питання реалізації пільгового 
забезпечення окремих категорій

Зустрічі з 
громадськістю

Протягом року Соціальні групи 
населення, що 
перебувають у

Заступник директора 
Департаменту соціального 
захисту населення

mailto:adm@dszn-zoda.gov.ua
mailto:adm@dszn-zoda.gov.ua
mailto:adm@dszn-zoda.gov.ua


8

громадян з травня 2019 року складних життєвих
обставинах,
профільні
громадські
організації

облдержадміністрації
Кривошей
Катерина Юріївна, 
тел.(0612)764-21-05, 
adm@dszn-zoda.gov.ua

31. Розроблення та реалізація 
регіональної молодіжної політики, 
налагодження конструктивної 
взаємодії між органами державної 
влади, студентськими громадськими 
організаціями, органами 
студентського самоврядування 
навчальних закладів області

Обласна студентська 
рада при голові 
обласної державної 
адміністрації

Щокварталу 
протягом 2019 
року

Студентська
молодь,
студентські
громадські
організації, органи
студентського
самоврядування
навчальних
закладів області

Власова
Наталія Федорівна 
начальник Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
ЗОДА, тел. 239-02-52, 
molodzp@ukr.net

32. Розроблення та реалізації 
регіональної молодіжної політики, 
налагодження конструктивної 
взаємодії між Запорізькою обласною 
державною адміністрацією та 
молодіжним активом трудових 
колективів підприємств та 
організацій Запорізької області

Рада трудової молоді 
при голові обласної 
державної адміністрації

Щокварталу 
протягом 2019 
року

Трудова молодь, 
молодіжний актив 
трудових 
колективів 
підприємств та 
організацій 
Запорізької області

Власова
Наталія Федорівна 
начальник Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
ЗОДА, тел. 239-02-52, 
molodzp@ukr.net

Директор Департаменту інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації Л.ШИШИНАШВІЛІ
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