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Питання або проект нормативно- 
правового акту

Захід, що 
проводитиметься у 
рамках консультацій 
з громадськістю

ivuiu и и л а їи и н і  
Строк 
проведення 
консультацій

д е р ж а в н о ю  а д м ін і  
Заінтересовані 
сторони, яких 
планується 
залучити до 
консультацій

с т р а ц іє ю  на 2 0 2 0  р ік  
Контактні дані 
особи/струкгурного 
підрозділу відповідального 
за проведення консультацій
(телеАпн р-шяіП1.

О

Представлення проекту звіту про 
виконання у 2019 році обласної 
програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у 
Запорізькій області на 2017-2020 
роки

Електронні
консультації

Січень-лютий 
2020 року

Профільні
громадські
організації,
представники
органів виконавчої
влади та місцевого
самоврядування
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Попова Тетяна М иколаївна -  
начальник відділу 
інформаційно-аналітичної 
роботи управління 
комунікацій з громадськістю 
Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю
облдержадміністрації, тел.224- 
02-31, e-mail:
11VH 7ПГІЯ/^т)атяі1 рггт2. вдосконалення форм та методів 

комунікацій з громадськістю на 
регіональному рівні

Форум Травень- 
червень 2020 
року

Профільні
громадські
організації,
представники
органів виконавчої
влади та місцевого
самоврядування

Попова Тетяна М иколаївна -  
начальник відділу 
інформаційно-аналітичної 
роботи управління 
комунікацій з громадськістю 
Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю
облдержадміністрації, тел.224-
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02-31, e-mail: 
uvp.zoda@gmail.com

3. Забезпечення доступності інвалідів 
та інших 
маломобільних груп населення до 
об’єктів соціальної та інженерно- 
транспортної інфраструктур

Проведення засідань 
обласного комітету

Щокварталу Г ромадські 
організації

Г оловний спеціаліст
Управління містобудування та
архітектури
облдержадміністрації
Саиега Наталя Олександрівна,
тел.239-01-78,
umtazoda@ukr.net

4. Діяльність громад національних 
меншин

Засідання
Координаційної ради 
громадських об’єднань 
національних меншин 
при голові 
облдержадміністрації

Квітень, 
жовтень 2020 
року

Представники
національних
меншин

Заступник директора- 
начальник управління 
міжнаціональних відносин 
Департаменту культури, 
туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації 
Мяло Павло Іванович, тел.224- 
62-65, pavelml971@ gmail.com

5. Діяльність релігійних організацій Засідання Ради 
релігійних організацій 
при голові 
облдержадміністрації

Протягом 2020 
року

Члени релігійних 
організацій

Заступник директора- 
начальник управління 
міжнаціональних відносин 
Департаменту культури, 
туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації 
Мяло Павло Іванович, тел.224- 
62-65, pavelml971@ gmail.com

6. Координація туристичної та 
курортної діяльності

Засідання Регіональної 
ради з координації 
туристичної та 
курортної діяльності

Травень, 
грудень 2020 
рік

Туроператори, 
представники 
турбізнесу, 
туристи, місцеві 
жителі

Начальник управління 
культури і туризму 
Департаменту культури, 
туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації 
Людмила Абеляшева, тел.239- 
01-50, alairdktnr@online.ua

7. О хорона культурної спадщини Засідання
Консультативної ради з 
питань охорони

Протягом 2020 
року

Науковці, місцеві 
жителі

Начальник відділу охорони 
культурної спадщини 
Департаменту культури,

mailto:uvp.zoda@gmail.com
mailto:umtazoda@ukr.net
mailto:pavelml971@gmail.com
mailto:pavelml971@gmail.com
mailto:alairdktnr@online.ua
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культурної спадщини туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації 
Тетяна Пивоварчик, тел.224- 
65-53, okszoda@ukr.net

8. Порядок та умови надання субвенції 
з державного бюджету місцевим 
бюджетам на 2020 рік на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм, 
наближених до сімейних, 
забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх  числа

Навчальний семінар 
для прийомних батьків, 
батьків-вихователів 
дитячих будинків 
сімейного типу 
Запорізької області

Серпень 2020 
року

Прийомні батьки, 
батьки-вихователі 
дитячих будинків 
сімейного типу в 
яких виховуються 
діти -  сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського 
піклування

Заезжай Тетяна Сганіславівна 
заступник начальника 

служби-начальник відділу 
опіки, піклування та 
усиновлення Служби у 
справах дітей 
облдержадміністрації, тел. 239 
01 56, slujba_zobl@ ukr.net

9. Розвиток малого та середнього 
бізнесу

Засідання обласної 
координаційної ради з 
питань розвитку 
підприємництва

Щ омісяця Суб’єкти
підприємницької
діяльності

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

10. Підведення підсумків роботи 
агропромислового комплексу 
Запорізької області за 2019 рік та 
завдання на 2020 рік

Проведення спільної 
наради

Лютий-
березень 2020 
року

Представники 
громадських 
об’єднань 
з питань АПК

Поляков Андрій Вікторович - 
директор Департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 
т.224-60-81, dapr@ zoda.gov.ua

11. П ро підведення підсумків роботи 
агропромислового комплексу за 9

Проведення спільної 
наради

Листопад 
2020 року

Представники 
громадських 
об’єднань з питань

Поляков Андрій Вікторович - 
директор Департаменту 
агропромислового розвитку |

mailto:okszoda@ukr.net
mailto:slujba_zobl@ukr.net
mailto:702zoda@ukr.net
mailto:dapr@zoda.gov.ua
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місяців 2020 року АПК облдержадміністрації 
т.224-60-81, dapr@ zoda.gov.ua

12. Перспективи розвитку фермерського 
руху в області

Засідання «круглого 
столу»

Грудень 
2020 року

Представники 
громадських 
об’єднань з питань 
АПК

Поляков Андрій Вікторович - 
директор Департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 
т.224-60-81, dapr@ zoda.gov.ua

13. Зміни до  законодавчих актів з питань 
земельних відносин в Україні

Заходи з обговорення 
законопроектів з 
питань земельної 
реформи

Протягом 2020 
року

Представники 
громадських 
об’єднань з питань 
АПК,
сільгосптоваровиро 
бники, органи 
місцевого 
самоврядування

Поляков Андрій Вікторович - 
директор Департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 
т.224-60-81, dapr@ zoda.gov.ua

14. Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації від 
03.08.2017 №  405 «Про створення 
ради трудової молоді при голові 
обласної державної адміністрації, 
затвердження її складу та Положення 
про неї»

Засідання Обласної 
ради трудової молоді

І квартал 2020 
року

Працююча та
студентська
молодь,
представники
молодіжних
громадських
організацій та
об’єднань

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

15. Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації від 
06.05.2014 №  159 «Про створення 
обласної студентської ради при 
голові обласної державної 
адміністрації, затвердження її складу 
та Положення про неї»

Засідання Обласної 
студентської ради

І квартал 2020 
року

Працююча та
студентська
молодь,
представники
молодіжних
громадських
організацій та
об’єднань

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

mailto:dapr@zoda.gov.ua
mailto:dapr@zoda.gov.ua
mailto:dapr@zoda.gov.ua
mailto:molodzp@ukr.net
mailto:molodzp@ukr.net


16. Публічне представлення інформації 
про виконання обласного бюджету 
за 2019 рік

Зустріч
громадськістю

Директор Департаменту інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Галина Балик 239 03 50
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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

mailto:fin@zoda.gov.ua

