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                 ПРОЕКТ 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю 

на 2017 рік 

 
№ Питання або проект 

нормативно-правового акту 

Захід, 

що проводитиметься у рамках 

консультацій з громадськістю 

Строк 

проведення 

консультаці

й 

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, е-mail) 

  1 2 3 4 5 6 

1.  Діяльність закладів культури 

на території утворених 

об’єднаних територіальних 

громад 

Круглий стіл Січень – 

грудень 

2017 року 

 

Представники 

об’єднаних 

територіальних 

громад, працівники 

закладів культури 

Плотнік Наталія Анатоліївна, 

заступник начальника 

Управління культури і туризму 

Харківської  обласної 

державної адміністрації, 

(057) 705 21 16 

Plotnik_hoda@ukr.net 

 

2.  Чи вважаєте Ви, що з 

прийняттям Закону України 

«Про доступ до публічної 

інформації» органи 

виконавчої влади стали більш 

відкритими? 

 

Опитування на сайті «Публічна 

інформація Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Січень-

лютий 

2017 року 

 

Всі групи населення Гелуненко Н.В., головний 

спеціаліст Відділу забезпечення 

доступу до публічної 

інформації Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

(057) 715-73-61 

info@kharkivoda.gov.ua 

3.  Про хід реалізації принципів Медичні ради в закладах охорони Січень, Медичні працівники, Сіроштан Г.М.,в.о. начальника 

mailto:Plotnik_hoda@ukr.net
mailto:info@kharkivoda.gov.ua
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пілотного проекту 

трансформації первинної 

ланки медичної допомоги у м. 

Чугуєв як зразок 

реформування медичної галузі 

територіальних громад 

Харківської області та в 

цілому в Україні. 

здоров’я Лютий 

2017 року 

 

громадська рада при 

обласній державній 

адміністрації 

 

Управління охорони здоров’я 

Харківської обласної державної 

адміністрації – начальник 

відділу з медичної діяльності 

 (057) 705 10 85 

uprzdrav@kharkivoda.gov.ua 

4.  «Інклюзивна освіта: теорія, 

методика, практика» 

Круглий стіл  Лютий 

2017 року 

Учасники 

навчально-

виховного процесу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

(057) 705-02-88 

priemnaya@dniokh.gov.ua 

5.  Обговорення нормативно – 

правових актів у системі 

позашкільної освіти 

 

Засідання обласної ради 

директорів позашкільних 

навчальних закладів 

Лютий 

2017 року 

 

Учасники 

навчально-

виховного процесу 

позашкільних 

навчальних закладів 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

(057) 705-02-88 

priemnaya@dniokh.gov.ua 

6.  Про підсумки роботи 

Державного архіву 

Харківської області та 

архівних установ  

Розширене засідання колегії за 

участю членів колегії, науково-

методичної ради та експертно–

перевірної комісії Державного 

архіву; 

Електронні консультації 

(обговорення на веб-сайті 

Державного архіву Харківської 

області 

(http://archives.kh.gov.ua) 

Лютий 

2017 року 

 

Всі групи населення Кущ Є.О., заступник директора 

Державного архіву Харківської 

області, голова колегії 

Державного архіву, 

(057) 700-53-41; 

archive_kh@arch.gov.ua 

Коптєва О.С., головний 

спеціаліст відділу організації та 

координації архівної справи, 

секретар колегії, 

тел. (057) 715-73-15 

vor_archive_kh@arch.gov.ua 

7.  Стан водних ресурсів в 

Харківській області 

Круглий стіл Лютий 

2017 року 

 

Громадські 

організації, науковці 

Відділ охорони земельних, 

водних ресурсів, атмосферного 

повітря,  контролю та 

mailto:priemnaya@dniokh.gov.ua
mailto:priemnaya@dniokh.gov.ua
mailto:archive_kh@arch.gov.ua
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координації заходів 

навколишнього середовища 

Департаменту екології та 

природних ресурсів Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

(057) 705-06-73 

ecodepart@kharivoda.gov.ua 

8.  Наставництво як ефективна 

форма допомоги дітям у 

соціалізації та адаптації до 

самостійного життя 

Круглий стіл Лютий 

2017 року 

Місцеві центри 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, 

представники 

державних та 

недержавних 

організацій 

Харківський обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, (057) 757 08 94, 

xcssm@ukr.net 

9.  Протидія торгівлі людьми - 

захист та безпека кожного 

Круглий стіл Лютий 

2017 року 

 

Внутрішньо 

переміщені особи, 

безробітні 

громадяни, 

малозабезпечені 

сім’ї, суб’єкти, які 

здійснюють заходи у 

сфері протидії 

торгівлі людьми 

Департамент соціального 

захисту населення Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

(057) 705 26 42,  

dszn-inter-dom@sp.kh.gov.ua 

10.  Державні стандарти 

соціальних послуг в системі 

центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Засідання консультативно-

методичної ради при 

Харківському обласному центрі 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

Березень 

2017 року 

Представники 

ХОГО «Професійна 

ліга соціальних 

працівників 

Харківщини», 

громадських 

організацій, 

державних 

організацій та 

установ соціальної 

Харківський обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, 

(057) 757 08 94 

xcssm@ukr.net 

 

mailto:ecodepart@kharivoda.gov.ua
mailto:xcssm@ukr.net
mailto:inter-dom@sp.kh.gov.ua
mailto:xcssm@ukr.net
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сфери, громадська 

рада при обласній 

державній 

адміністрації 

11.  Питання щодо участі 

громадськості в заходах 

щорічної всеукраїнської акції 

з благоустрою «За чисте 

довкілля» 

Зустрічі з громадськістю 

 

 

Березень 

2017 року 

 

 

 

Громадські 

організації, всі 

версти населення 

 

 

 

Відділ поводження з відходами 

Департаменту екології та 

природних ресурсів Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

Теребило О.М. 

(057) 705-06-63 

ecodepart@kharivoda.gov.ua 

12.  Як часто Ви використовуєте 

електронну форму подачі 

запиту, розміщену на веб-

сайті Харківської обласної 

державної адміністрації? 

Опитування на сайті «Публічна 

інформація Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Березень- 

квітень 2017 

року 

Всі верстви 

населення 

Гелуненко Н.В., головний 

спеціаліст Відділу забезпечення 

доступу до публічної 

інформації Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

(057) 715-73-61 

info@kharkivoda.gov.ua 

13.  «Побудова освітньої 

траєкторії дитини на засадах 

педагогіки партнерства 

Засідання обласної ради 

директорів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Квітень 

2017 року 

 

Учасники 

навчально-

виховного процесу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

(057) 705-02-88 

priemnaya@dniokh.gov.ua 

14.  «Креативний керівник 

навчального закладу - творець 

української ідентичності» 

Круглий стіл Квітень 

2017 року 

 

Учасники 

навчально-

виховного процесу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

(057) 705-02-88 

priemnaya@dniokh.gov.ua 

15.  Впровадження ефективних 

механізмів підтримки 

регіональних експортерів, 

створення сприятливих умов 

для ведення бізнесу в 

Круглий стіл Квітень 

2017 року 

 

Підприємці регіону 

(бізнес-асоціації, 

об’єднання 

промисловців та 

роботодавців 

Департамент з підвищення 

конкурентоспроможності 

регіону Харківської обласної 

державної адміністрації, 

(057) 705-06-14 

mailto:ecodepart@kharivoda.gov.ua
mailto:info@kharkivoda.gov.ua
mailto:priemnaya@dniokh.gov.ua
mailto:priemnaya@dniokh.gov.ua
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Харківській області області) depcompet@kharkivoda.gov.ua  

16.  Реалізація в області пілотного 

проекту із залучення до 

роботи членів 

малозабезпечених сімей та 

внутрішньо переміщених осіб 

відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 02.12.2015 № 1154 

Круглий стіл Квітень 

2017 року 

 

Служба зайнятості, 

об’єднання 

профспілок та 

роботодавців 

області, члени 

малозабезпечених 

сімей та внутрішньо 

переміщені особи, 

громадські 

організації, що 

опікуються 

зазначеними 

категоріями 

громадян 

Департамент соціального 

захисту населення Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

(057) 705-26-68 

upr_truda@kharkivoda.gov.ua 

 

17.  Обговорення актуальних 

питань функціонування 

об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

Розширене засідання Харківської 

регіональної ради з питань 

створення та забезпечення 

функціонувань об’єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків 

Квітень 

2017 року 

Співвласників 

багатоквартирних 

будинків 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

розвитку інфраструктури 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

(057) 705-21-38 

uzkh@kharkivoda.gov.ua 

18.  Стан забезпечення 

техногенної та екологічної 

безпеки на очисних спорудах, 

які експлуатуються на 

території Харківської області 

Засідання комісії з питань  

техногенної та екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

Харківської області  

Квітень 

2017 року 

Представники 

органів влади, 

науковці, громадські 

організації 

Департамент екології та 

природних ресурсів Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

(057) 705-06-73 

ecodepart@kharivoda.gov.ua 

19.  Громадське обговорення 

проектів нормативно-

правових актів у системі 

дошкільної освіти 

Засідання обласної ради 

завідувачів дошкільних 

навчальних закладів 

Травень 

2017 року 

 

Учасники 

навчально-

виховного процесу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

(057) 705-02-88 

priemnaya@dniokh.gov.ua 

20.  Питання щодо участі 

громадськості в заходах 

Зустрічі з громадськістю Травень 

2017 року 

Громадські 

організації, всі 

Відділ поводження з відходами 

Департаменту екології та 

mailto:depcompet@kharkivoda.gov.ua
mailto:uzkh@kharkivoda.gov.ua
mailto:ecodepart@kharivoda.gov.ua
mailto:priemnaya@dniokh.gov.ua
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щорічної всеукраїнської акції 

з благоустрою «За чисте 

довкілля» 

 

 

 

 

 

версти населення 

 

 

 

природних ресурсів Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

Теребило О.М. 

(057) 705-06-63 

ecodepart@kharivoda.gov.ua 

21.  Скільки в середньому за рік 

Ви подаєте запитів на 

інформацію? 

Опитування на сайті «Публічна 

інформація Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Травень- 

червень 

2017 року 

Всі групи населення Гелуненко Н.В., головний 

спеціаліст Відділу забезпечення 

доступу до публічної 

інформації Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

(057) 715-73-61 

info@kharkivoda.gov.ua 

22.  Особливості забезпечення 

прав дітей в умовах 

децентралізації влади в 

Україні 

Круглий стіл Червень 

2017 

Діти – сироти та 

діти, позбавлені 

батьківського 

піклування, 

потенційні 

усиновлювачі, 

прийомні батьки, 

батьки-вихователі 

Шевченко О.В., начальник 

Служби у справах дітей 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

 (057) 705-50-17 

slugbaditey@kharkivoda.gov.ua  

23.  Про стан роботи із 

зверненнями громадян у 

Державному архіві 

Харківської області та 

архівних відділах районних 

державних адміністрацій та 

міських рад міст обласного 

значення у першому півріччі 

2017 року 

Засідання колегії за участю членів 

колегії, науково-методичної ради 

та експертно–перевірної комісії 

Державного архіву 

Електронні консультації 

(обговорення на веб-сайті 

Державного архіву Харківської) 

Липень 2017 

року 

Члени колегії 

Державного архіву, 

відповідальні 

працівники 

Державного архіву 

та архівних установ 

області, 

представники 

громадськості та 

наукових інституцій 

Ельксніт М.І., начальник 

відділу інформації та 

використання документів, 

(057)73-42-29; 

vivd_archive_kh@arch.gov.ua 

Панасенко Л.А., головний 

спеціаліст відділу організації та 

координації архівної справи, 

(057)715-73-15 

vor_archive_kh@arch.gov.ua 

24.  Який спосіб отримання 

відповіді на запит на 

інформацію зручніший 

Опитування на сайті «Публічна 

інформація Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Липень-

серпень 

2017 року 

Всі групи населення Гелуненко Н.В., головний 

спеціаліст Відділу забезпечення 

доступу до публічної 

mailto:ecodepart@kharivoda.gov.ua
mailto:info@kharkivoda.gov.ua
mailto:slugbaditey@kharkivoda.gov.ua
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(поштою, особисто, 

електронною поштою)? 

інформації Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

(057) 715-73-61 

info@kharkivoda.gov.ua 

25.  Використання підходу «кейс-

менеджмент» при здійсненні 

соціальної роботи з сім’ями, 

дітьми та молоддю 

Засідання консультативно-

методичної ради при 

Харківському обласному центрі 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

 

Серпень 

2017 року 

Представники ХОГО 

«Професійна ліга 

соціальних 

працівників 

Харківщини» та 

інших громадських 

організацій, члени 

консультативно-

методичної ради 

Харківський обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, 

(057) 757 08 94, xcssm@ukr.net 

 

 

 

26.  Безстрокова всеукраїнська 

кампанія із забезпечення 

чистоти і порядку в населених 

пунктах та підвищення 

контролю за дотриманням 

законодавства норм 

громадського контролю у цій 

сфері 

Круглий стіл Вересень  

2017 року 

 

Громадські 

організації 

Відділ поводження з відходами 

Департаменту екології та 

природних ресурсів Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

Теребило О.М. 

(057) 705-06-63 

ecodepart@kharivoda.gov.ua 

27.  Популяризація усиновлення 

дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського 

піклування 

Круглий стіл Вересень  

2017 року 

Діти – сироти та 

діти, позбавлені 

батьківського 

піклування, 

потенційні 

усиновлювачі, 

прийомні батьки, 

батьки-вихователі 

Пономаренко Т.В., завідувач 

сектору усиновлення, опіки, 

піклування, розвитку сімейних 

форм виховання Служби у 

справах дітей Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

 (057) 705-50-17 

slugbaditey@kharkivoda.gov.ua  

28.  Яка інформація у форматі 

відкритих данних є для Вас 

більш цікавою? 

Опитування на сайті «Публічна 

інформація Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Вересень-

жовтень 

2017 року 

Всі групи населення Гелуненко Н.В., головний 

спеціаліст Відділу забезпечення 

доступу до публічної 

інформації Харківської 

mailto:info@kharkivoda.gov.ua
mailto:xcssm@ukr.net
mailto:ecodepart@kharivoda.gov.ua
mailto:slugbaditey@kharkivoda.gov.ua
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обласної державної 

адміністрації, 

(057) 715-73-61 

info@kharkivoda.gov.ua 

29.  Обговорення проектів 

нормативно-правових актів у 

системі загальноосвітньої 

середньої освіти 

Засідання обласної ради 

директорів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Жовтень 

2017 року 

Учасники 

навчально-

виховного процесу 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

(057) 705-02-88 

priemnaya@dniokh.gov.ua 

30.  Залучення ресурсу місцевих 

громад до організації надання 

соціальних послуг сім’ям, 

дітям та молоді 

Круглий стіл Жовтень 

2017 року 

Громадські 

організації, 

представники 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

Харківський обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, 

(057) 757 08 94, 

xcssm@ukr.net 

31.  Модернізовано-управлінські 

функції керівника 

дошкільного навчального 

закладу в умовах 

реформування освіти 

Круглий стіл Листопад 

2017 року 

 

Учасники 

навчально-

виховного процесу 

позашкільних 

навчальних закладів 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

(057) 705-02-88 

priemnaya@dniokh.gov.ua 

32.  Актуальні питання щодо 

соціальної підтримки осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями   

Круглий стіл Листопад 

2017 року 

представники 

громадських 

організацій та 

відповідних 

структурних 

підрозділів обласної 

державної 

адміністрації 

Департамент соціального 

захисту населення Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

(057) 705-26-94, 

e-mail: persvik@ukr.net 

33.  Чи вважаєте Ви достатньо 

наповненим розділ «Доступ до 

публічної інформації» на сайті 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

Опитування на сайті «Публічна 

інформація Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Листопад-

грудень 

2017 року 

Всі групи населення Гелуненко Н.В., головний 

спеціаліст Відділу забезпечення 

доступу до публічної 

інформації Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

mailto:info@kharkivoda.gov.ua
mailto:priemnaya@dniokh.gov.ua
mailto:xcssm@ukr.net
mailto:priemnaya@dniokh.gov.ua
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(057) 715-73-61 

info@kharkivoda.gov.ua 

34.  Впровадження волонтерського 

руху в Харківській області  

Зустріч з громадськістю Грудень  

2017 року 

Представники 

ветеранських 

громадських 

організацій 

Департамент соціального 

захисту населення Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

(057) 705-23-88, 

e-mail: org_viddl@ukr.net 

35.  Проект Орієнтовного плану 

консультацій із громадськістю 

Харківської обласної 

державної адміністрації на 

2018 рік 

Організація громадських 

обговорень 

Грудень 

2017 року 

 

Громадська рада, 

при обласній 

державній 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи обласної 

державної 

адміністрації, 

широкі верстви 

населення 

Управління масових 

комунікацій Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

(057) 700-50-14 

upress@kharkivoda.gov.ua 

36.  Проекти нормативно-правових 

актів, запропоновані для 

розгляду Міністерством 

охорони здоров’я України 

Електронні консультації 

Медичні ради у закладах охорони 

здоров’я 

Щомісячно В залежності від 

змісту нормативно-

правового акту 

 

Департамент охорони здоров’я 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

(057) 705-10-85 

uprzdrav@kharkivoda.gov.ua 

37.  Питання щодо екологічних 

проблем Харківської області 

Засідання обласної координаційної 

ради з екологічних проблем 

Щокварталь

но протягом 

2017 року 

 

Члени 

координаційної ради 

та представники 

громадськості 

Відділ координації екологічних 

програм, економіки 

природокористування, 

біоресурсів та заповідної 

справи Департаменту екології 

та природних ресурсів 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

(057) 705-56-57 

ecodepart@kharivoda.gov.ua 

38.  Обговорення вдосконалення 

взаємодії обласної державної 

Круглий стіл Протягом 

2017 року 

Громадська рада при 

обласній державній 

Управління масових 

комунікацій Харківської 

mailto:info@kharkivoda.gov.ua
mailto:upress@kharkivoda.gov.ua
mailto:uprzdrav@kharkivoda.gov.ua
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адміністрації з національно-

культурними товариствами 

під час засідань ради 

керівників НКТ 

адміністрації, 

представники 

національно-

культурних 

товариств 

обласної державної 

адміністрації, 

т. 700-12-70, 

upress@kharkivoda.gov.ua 

39.  Обговорення нормативно-

правових актів, які 

розробляються Харківською 

обласною державною 

адміністрацією 

Електронні консультації, 

громадське обговорення  

Протягом 

2017 року 

Громадська рада при 

обласній державній 

адміністрації, 

широкі верстви 

населення, 

структурні 

підрозділи обласної 

державної 

адміністрації в 

межах компетенції 

Структурні підрозділи 

Харківської обласної державної 

адміністрації, громадська рада 

при обласній державній 

адміністрації 

 

 

 

Заступник начальника Управлнні масових комунікацій- 

начальник відділу внутрішньої політики 

обласної державної адміністрації                 І.П. Ісаєнко

   
  

 

 

 

 
Пуль (057) 715 72 73 

  


