
 

 
 

Проєкт 

           

       

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю у Харківській обласній державній адміністрації 

на 2020 рік 

 
№ 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 

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.  Чи відомо Вам куди і як 

скаржитись, якщо порушено 

право на інформацію? 

Опитування на сайті 

«Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Січень-Лютий      

2020 року 

Всі групи населення Линник Роман Олександрович, 

головний спеціаліст відділу 

забезпечення доступу до публічної 

інформації Харківської обласної 

державної адміністрації, 

(057) 7157361 

info@kharkivoda.gov.ua 

2.  Про підсумки роботи 

Державного архіву Харківської 

області та архівних установ 

області за 2019 рік та завдання 

на 2020 рік 

Розширене засідання 

колегії за участю членів 

колегії, науково-

методичної ради та 

експертно–перевірної 

комісії Державного 

архіву; 

Електронні консультації 

(обговорення на веб-сайті  

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

Лютий 

2020 року 

 

Члени колегії 

Державного архіву,  

представники 

громадськості та 

наукових інституцій, 

студентство 

Кущ Євген Олександрович, 

заступник директора Державного 

архіву Харківської області, голова 

колегії Державного архіву, 

(057) 700-53-41; 

d.arhiv@kharkivoda.gov.ua 

Коптєва Ольга Сергіївна, головний 

спеціаліст відділу організації та 

координації архівної справи,  

тел. (057) 715-73-15 

vor_archive_kh@arch.gov.ua 

 

mailto:info@kharkivoda.gov.ua
mailto:d.arhiv@kharkivoda.gov.ua
mailto:vor_archive_kh@arch.gov.ua
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3.  Всеукраїнська акція з 

благоустрою «За чисте 

довкілля» 

Круглий стіл Березень  

2020 року 

Громадські 

організації, всі 

верстви населення 

Теребило Олег Миколайович, відділ 

поводження з відходами 

Департаменту екології та 

природних ресурсів Харківської 

обласної державної адміністрації, 

(057) 7050663 

ecodepart@kharkivoda.gov.ua 

4.  Скільки в середньому за рік Ви 

подаєте запитів на інформацію 

через Систему обліку (реєстр) 

публічної інформації, 

розпорядником якої є 

Харківська обласна державна 

адміністрація? 

Опитування на сайті 

«Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Березень-

Квітень        

2020 року 

Всі групи населення Линник Роман Олександрович, 

головний спеціаліст відділу 

забезпечення доступу до публічної 

інформації Харківської обласної 

державної адміністрації, 

(057) 7157361 

info@kharkivoda.gov.ua 

5.  Стан водних ресурсів в 

Харківській області 

Круглий стіл Квітень  

2020 року 

Громадські 

організації, науковці 

Топчій Дмитро Валерійович, відділ 

раціонального використання, 

відтворення та охорони природних 

ресурсів Департаменту екології та 

природних ресурсів Харківської 

обласної державної адміністрації, 

(057) 705-06-73 

ecodepart@kharkivoda.gov.ua 

6.  Стан забезпечення техногенної 

та екологічної безпеки на 

очисних спорудах, які 

експлуатуються на території 

Харківської області 

Засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій Харківської 

області 

Квітень  

2020 року 

Представники органів 

влади, науковці, 

громадські організації 

Топчій Дмитро Валерійович, відділ 

раціонального використання, 

відтворення та охорони природних 

ресурсів Департаменту екології та 

природних ресурсів Харківської 

обласної державної адміністрації, 

(057) 705-06-73 

ecodepart@kharkivoda.gov.ua 

7.  Формування соціального 

простору в об’єднаних 

територіальних громадах 

Круглий стіл Травень 

2020 року 

Представники 

державних та 

недержавних 

організацій, органів 

місцевого 

самоврядування 

області 

Харківський обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді,  

телефон /факс 

 (057) 757 08 94,  

e-mail: xcssm@ukr.net 

mailto:ecodepart@kharkivoda.gov.ua
mailto:info@kharkivoda.gov.ua
mailto:ecodepart@kharkivoda.gov.ua
mailto:ecodepart@kharkivoda.gov.ua
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8.  Всеукраїнська акція з 

благоустрою «За чисте 

довкілля» 

Круглий стіл Травень 

 2020 року 

Громадські 

організації, всі 

верстви населення 

Теребило Олег Миколайович, відділ 

поводження з відходами 

Департаменту екології та 

природних ресурсів Харківської 

обласної державної адміністрації, 

(057) 7050663 

ecodepart@kharkivoda.gov.ua 

9.  Чи є для Вас корисною 

інформація розміщена в 

рубриці новини щодо 

забезпечення доступу до 

публічної інформації? 

Опитування на сайті 

«Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Травень-

Червень      

2020 року 

Всі групи населення Линник Роман Олександрович, 

головний спеціаліст відділу 

забезпечення доступу до публічної 

інформації Харківської обласної 

державної адміністрації, 

(057) 715-73-61 

info@kharkivoda.gov.ua 

10.  Обговорення питань, 

пов’язаних із охороною 

нерухомої культурної 

спадщини Харківської області 

 

Круглий стіл ІІ квартал 

2020 року 

Представники 

громадських 

організацій 

Костін Олександр 

Олександрович,начальник відділу 

охорони нерухомої культурної 

спадщини та музейної справи 

Управління культури і туризму 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

 (057) 757-28-07,  

dkit@kharkivoda.gov.ua 

11.  Запровадження послуги 

патронату над дитиною та 

послуги наставництва для дітей, 

які перебувають в державних 

закладах 

Круглий стіл Серпень 

2020 року 

Представники 

державних та 

недержавних 

організацій, органів 

місцевого 

самоврядування 

області 

Харківський обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді,  

телефон /факс 

 (057) 757 08 94,  

e-mail: xcssm@ukr.net 

12.  Чи задовольняє Вас структура 

розміщення інформації на 

офіційному вебсайті 

Харківської обласної державної 

адміністрації? 

Опитування на сайті 

«Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Липень-

Серпень      

2020 року 

Всі групи населення Линник Роман Олександрович, 

головний спеціаліст відділу 

забезпечення доступу до публічної 

інформації Харківської обласної 

державної адміністрації, 

(057) 715-73-61 

info@kharkivoda.gov.ua 

 

mailto:ecodepart@kharkivoda.gov.ua
mailto:info@kharkivoda.gov.ua
mailto:dkit@kharkivoda.gov.ua
mailto:info@kharkivoda.gov.ua
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13.  Чи доводилось Вам отримувати 

відповідь на запит із 

порушенням строків? 

Опитування на сайті 

«Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Вересень-

Жовтень 

2020 року 

Всі групи населення Линник Роман Олександрович, 

головний спеціаліст відділу 

забезпечення доступу до публічної 

інформації Харківської обласної 

державної адміністрації, 

(057) 715-73-61 

info@kharkivoda.gov.ua 

 

14.  Реалізація стратегії 

профілактики соціального 

сирітства 

Круглий стіл Жовтень 

2020 року 

Представники 

державних та 

недержавних 

організацій, органів 

місцевого 

самоврядування 

області 

Харківський обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді,  

телефон /факс 

 (057) 757 08 94,  

e-mail: xcssm@ukr.net 

15.  Підготовка до зовнішнього 

незалежного оцінювання-2021 

Круглий стіл Листопад 

2020 року 

Представники органів 

влади, науковці, 

громадські організації 

Карпова Лариса Георгіївна, 

директор Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної 

державної адміністрації,                            

(057) 705-02-88 

priemnaya@dniokh.gov.ua 

 

16.  Безстрокова всеукраїнська 

кампанія із забезпечення 

чистоти і порядку в населених 

пунктах та підвищення 

контролю за дотриманням 

законодавства норм 

громадського порядку у цій 

сфері 

Круглий стіл Жовтень  

2020 року 

Громадські 

організації, всі 

верстви населення 

Теребило Олег Миколайович, відділ 

поводження з відходами 

Департаменту екології та 

природних ресурсів Харківської 

обласної державної адміністрації, 

(057) 7050663 

ecodepart@kharkivoda.gov.ua 

17.  Взаємодія суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії 

домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі 

(ґендерно-обумовлене 

насильство) 

Круглий стіл Листопад 

2020 року 

Представники 

державних та 

недержавних 

організацій, органів 

місцевого 

самоврядування 

області 

Харківський обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді,  

телефон /факс 

 (057) 757 08 94,  

e-mail: xcssm@ukr.net 

mailto:info@kharkivoda.gov.ua
mailto:xcssm@ukr.net
mailto:priemnaya@dniokh.gov.ua
mailto:ecodepart@kharkivoda.gov.ua
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18.  Чи вважаєте Ви достатньо 

наповненим розділ «Набори 

даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі 

відкритих даних» на вебсайті 

обласної державної 

адміністрації? 

Опитування на сайті 

«Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Листопад-

Грудень 

2020 року 

Всі групи населення Линник Роман Олександрович, 

головний спеціаліст відділу 

забезпечення доступу до публічної 

інформації Харківської обласної 

державної адміністрації, 

(057) 715-73-61 

info@kharkivoda.gov.ua 

 

 

19.  Підсумки виконання державних 

програм у галузі освіти та 

обласної програми «Новий 

освітній простір Харківщини» 

Засідання колегії 

Департаменту науки і 

освіти 

Грудень  

2020 року 

Керівники органів 

управління освітою,  

представники 

громадськості 

Карпова Лариса Георгіївна, 

директор Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної 

державної адміністрації,                            

(057) 705-02-88 

priemnaya@dniokh.gov.ua 

 

20.  Про хід виконання Програми 

стимулювання об’єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків, житлово-будівельних 

кооперативів Харківської 

області до впровадження 

енергоефективних технологій 

на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням 

обласної ради від 29.10.2015 

№ 1333-VI (зі змінами)  

Засідання територіальної 

тристоронньої соціально-

економічної ради 

ІV квартал 

2020 року 

Профспілкові 

об’єднання 

Харківської області, 

організації 

роботодавців 

Харківської області 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

розвитку інфраструктури 

Харківської обласної державної 

адміністрації,  

(057) 7052152 

uzkh@kharkivoda.gov.ua   

21.  Обговорення питань, 

пов’язаних із охороною 

нерухомої культурної 

спадщини Харківської області 

 

Круглий стіл ІІ квартал 

2020 року 

Представники 

громадських 

організацій 

Костін Олександр 

Олександрович,начальник відділу 

охорони нерухомої культурної 

спадщини та музейної справи 

Управління культури і туризму 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

 (057) 757-28-07,  

dkit@kharkivoda.gov.ua 

 

 

 

mailto:info@kharkivoda.gov.ua
mailto:priemnaya@dniokh.gov.ua
mailto:uzkh@kharkivoda.gov.ua
mailto:dkit@kharkivoda.gov.ua
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22.  Проект Орієнтовного плану 

консультацій із громадськістю 

Харківської обласної державної 

адміністрації на 2021 рік 

Організація громадських 

обговорень, електронні 

консультації 

Грудень 

2020 року 

 

Громадська рада при 

обласній державній 

адміністрації, 

структурні підрозділи 

обласної державної 

адміністрації, широкі 

верстви населення 

Департамент масових комунікацій 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

(057) 700-50-14 

upress@kharkivoda.gov.ua 

23.  Розгляд пропозицій до проекту 

обласної Програми збереження 

архітектурної спадщини в 

Харківській області на 2018-

2023 року 

Засідання 

Консультативної ради з 

питань охорони 

культурної спадщини 

Щоквартальн

о протягом 

2020 року 

Представники органів 

влади, науковці, 

громадські організації 

Фурсов Юрій Васильович, 

Департамент містобудування та 

архітектури Харківської обласної 

державної адміністрації, 

 (057) 700 36 48 

uprmarx@kharkivoda.gov.ua 

 

 

 

24.  Розгляд містобудівної 

документації 

Засідання архітектурно-

містобудівної ради 

Щомісячно Представники органів 

влади, науковці, 

громадські організації 

Фурсов Юрій Васильович, 

Департамент містобудування та 

архітектури Харківської обласної 

державної адміністрації, 

 (057) 700 36 48 

uprmarx@kharkivoda.gov.ua 

 

25.  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 

 

26.  Практичні аспекти та 

особливості 

застосування законодавства 

України релігійними 

організаціями 

 

Круглий стіл Один раз на 

півріччя 

Керівники релігійних 

організацій 

Харківської області 

різних конфесій 

Чернявська Ольга Юріївна, 

завідувач сектору у справах релігій 

Харківської обласної державної 

адміністрації; 

Лімонова Ольга Борисівна, 

головний спеціаліст сектору у 

справах релігій Харківської 

обласної державної адміністрації 

(057) 705-19-76, 

religoda@kharkivoda.gov.ua  

mailto:upress@kharkivoda.gov.ua
mailto:uprmarx@kharkivoda.gov.ua
mailto:uprmarx@kharkivoda.gov.ua
mailto:uprzdrav@kharkivoda.gov.ua
mailto:religoda@kharkivoda.gov.ua
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27.  Питання щодо екологічних 

проблем Харківської області 

Засідання обласної 

координаційної ради з 

екологічних проблем 

Протягом 

2020 року 

(відповідно до 

Положення) 

Члени координаційної 

ради та представники 

громадських 

організацій 

Михайличенко Тетяна Олексіївна, 

відділ координації екологічних 

програм, економіки 

природокористування, біоресурсів 

та заповідної справи Департаменту 

екології та природних ресурсів 

Харківської обласної державної 

адміністрації, (057) 7055657 

ecodepart@kharkivoda.gov.ua  

28.  Обговорення вдосконалення 

взаємодії обласної державної 

адміністрації з національно-

культурними товариствами під 

час засідань ради керівників 

НКТ 

Круглий стіл Протягом 

2020 року 

Громадська рада при 

обласній державній 

адміністрації, 

представники 

національно-

культурних товариств 

 

Департамент масових комунікацій 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

т. 700-50-18, 

upress@kharkivoda.gov.ua 

 

 

29.  Обговорення нормативно-

правових актів, які 

розробляються Харківською 

обласною державною 

адміністрацією 

Електронні консультації, 

громадське обговорення 

Протягом 

2020 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 директора Департаменту масових комунікацій- 

начальник управління внутрішньої політики 

обласної державної адміністрації                      Ігор ІСАЄНКО  

 

 

  
Олег Пуль (057) 715 72 73  

mailto:ecodepart@kharkivoda.gov.ua
mailto:upress@kharkivoda.gov.ua

