
1 

 

                 ПРОЕКТ 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю 

на 2018 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.  Банери на яку тематику є для 

Вас найбільше цікавими на 

офіційному веб-сайті обласної 

державної адміністрації ? 

Опитування на сайті 

«Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Січень-Лютий      

2018 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 

2.  Стан водних ресурсів в 

Харківській області 

Круглий стіл Лютий 

2018 року 

 

Громадські 

організації, науковці 

Відділ охорони земельних, водних 

ресурсів, атмосферного повітря,  

контролю та координації заходів 

навколишнього середовища 

Департаменту екології та 

природних ресурсів Харківської 

обласної державної адміністрації, 

(057) 705-06-73 

ecodepart@kharivoda.gov.ua 

 

 

mailto:info@kharkivoda.gov.ua
mailto:ecodepart@kharivoda.gov.ua
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3.  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 

2018 року 

 

Члени колегії 

Державного архіву,  

представники 

громадськості та 

наукових інституцій, 

студентство 

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 

4.  Діяльність закладів освіти  на 

території утворених об’єднаних 

територіальних громад 

Круглий стіл Лютий-

Березень 

2018 р. 

Представники ОТГ, 

керівники органів 

управління освітою, 

керівники закладів 

освіти, представники 

громадськості 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

Байназарова О.О. 

(057) 705-02-81 

priemnaya@dniokh.gov.ua 

5.  Основні напрями роботи в 

сфері охорони культурної 

спадщини (пам’ятки історії, 

монументального мистецтва та 

археології), проблемні питання 

та шляхи їх вирішення 

Зустріч (нарада) з 

громадськістю 

Березень  

2018 року 

Представники органів 

влади, науковці, 

громадські організації 

Управління культури і туризму 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

Костін О.О. 

(057) 757-45-11 

org-sector@ukr.net 

6.  Чи користуєтесь Ви рубрикою 

«Набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі 

відкритих даних» на 

офіційному веб-сайті обласної 

державної адміністрації? 

 

Опитування на сайті 

«Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Березень-

Квітень        

2018 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 

mailto:archive_kh@arch.gov.ua
mailto:info@kharkivoda.gov.ua
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7.  Всеукраїнська акція з 

благоустрою «За чисте 

довкілля» 

Круглий стіл 

 

Березень та 

травень 

2018 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 

8.  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 

2018 року 

Представники органів 

влади, науковці, 

громадські організації 

Департамент екології та природних 

ресурсів Харківської обласної 

державної адміністрації 

(057) 705-06-73 

ecodepart@kharivoda.gov.ua 

9.  Обговорення змін 

законодавства, які стосуються 

взаємовідносин співвласників 

багатоквартирних будинків з 

надавачами житлово-

комунальних послуг 

Засідання Харківської 

регіональної ради з питань 

створення та забезпечення 

функціонування об’єднань 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків 

Квітень 

2018 року 

Співвласники 

багатоквартирних 

житлових будинків 

області 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

розвитку інфраструктури 

Харківської обласної державної 

(057) 705-21-52  

uzkh@kharkivoda.gov.ua 

10.  Патронат над дитиною як 

складова стратегії профілактики 

соціального сирітства 

Круглий стіл Травень  

2018 року 

Представники органів 

влади, науковці, 

громадські організації 

Харківський обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, 

(057) 757 08 94, 

xcssm@ukr.net 

11.  Яким способом найчастіше Ви 

отримуєте доступ до 

інформації? 

Опитування на сайті 

«Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Травень-

Червень      

2018 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 

mailto:ecodepart@kharivoda.gov.ua
mailto:ecodepart@kharivoda.gov.ua
mailto:uzkh@kharkivoda.gov.ua
mailto:xcssm@ukr.net
mailto:info@kharkivoda.gov.ua
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12.  Чи користуєтесь Ви формою 

запиту та інструкцією щодо 

процедури подання та розгляду 

запиту на інформацію при 

поданні запиту? 

Опитування на сайті 

«Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Липень-

Серпень      

2018 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 

13.  Система надання соціальних 

послуг на рівні об’єднаних 

територіальних громад 

Круглий стіл Серпень 

2018 року 

 

Представники органів 

влади, науковці, 

громадські організації 

Харківський обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, 

(057) 757 08 94, 

xcssm@ukr.net 

14.  Безстрокова всеукраїнська 

кампанія із забезпечення 

чистоти в населених пунктах та 

підвищення контролю за 

дотриманням законодавства 

норм громадського контролю у 

цій сфері 

Круглий стіл Вересень   

2018 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 

 

15.  Яку  інформацію, на Вашу 

думку, необхідно включити до 

переліку наборів відкритих 

даних обласної державної 

адміністрації? 

Опитування на сайті 

«Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Вересень-

Жовтень 

2018 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 

 

 

 

 

 

mailto:info@kharkivoda.gov.ua
mailto:xcssm@ukr.net
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16.  Про стан виконання Державним 

архівом Харківської області та 

архівними відділами районних 

державних адміністрацій і 

міських рад міст обласного 

значення та трудових архівах 

Харківської області за 9 місяців 

2018 року 

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) 

Жовтень  

2017 року 

Члени колегії 

Державного архіву,  

представники 

громадськості та 

наукових інституцій, 

студентство 

Ельксніт Марія Іванівна, начальник 

відділу інформації та використання 

документів, 

тел. (057)73-42-29; 

vivd_archive_kh@arch.gov.ua 

 

Панасенко Лариса Андріївна, 

головний спеціаліст відділу 

організації та координації архівної 

справи, 

тел. (057)715-73-15 

vor_archive_kh@arch.gov.ua 

17.  Особливості формування 

державного та регіонального 

замовлення  для підготовки 

кваліфікованих робітників 

Засідання Ради директорів 

професійно-технічних 

навчальних закладів 

Листопад 

2018 року 

Представники органів 

влади, науковці, 

громадські організації 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

Волік І.М. 

(057) 705-03-32 

priemnaya@dniokh.gov.ua 

18.  Чи вважаєте  Ви зручним 

подання запиту на інформацію 

через Систему обліку (реєстр) 

публічної інформації, 

розпорядником якої є 

Харківська обласна державна 

адміністрація? 

Опитування на сайті 

«Публічна інформація 

Харківської обласної 

державної адміністрації» 

Листопад-

Грудень 

2018 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 

19.  Реалізація Стратегії 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

Цикл зустрічей з 

громадськістю щодо 

планування заходів з 

національно-

патріотичного виховання 

молоді на 2019 рік 

Грудень  

2018 року 

Громадські організації 

національно-

патріотичного 

спрямування 

Управління у справах молоді та 

спорту Харківської обласної 

державної адміністрації 

(057) 700 94 34 

dsms@kharkivoda.gov.ua  

mailto:info@kharkivoda.gov.ua
mailto:dsms@kharkivoda.gov.ua
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20.  Проект Орієнтовного плану 

консультацій із громадськістю 

Харківської обласної державної 

адміністрації на 2019 рік 

Організація громадських 

обговорень 

Грудень 

2018 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 

21.  Розгляд містобудівної 

документації 

Засідання архітектурно-

містобудівної ради 

Щомісячно Представники органів 

влади, науковці, 

громадські організації 

Департамент містобудування та 

архітектури Харківської обласної 

державної адміністрації, 

Рабінович М.С. 

(057) 700 36 48 

uprmarx@kharkivoda.gov.ua 

22.  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 

 

Управління охорони здоров’я 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

(057) 705-10-85 

uprzdrav@kharkivoda.gov.ua 

23.  Практичні аспекти та 

особливості застосування 

законодавства України 

релігійними організаціями 

 

Круглий стіл Один раз на 

півріччя 

Керівники релігійних 

організацій 

Харківської області 

різних конфесій 

Сектор у справах релігій 

Харківської обласної державної 

адміністрації,  

Чернявська О.Ю., 

(057) 705-19-76, 

religoda@kharkivoda.gov.ua 

24.  Обговорення вдосконалення 

взаємодії обласної державної 

адміністрації з національно-

культурними товариствами під 

час засідань ради керівників 

НКТ 

Круглий стіл Протягом 2018 

року 

Громадська рада при 

обласній державній 

адміністрації, 

представники 

національно-

культурних товариств 

 

Управління масових комунікацій 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

т. 700-12-70, 

upress@kharkivoda.gov.ua 

 

 

 

 

 

mailto:upress@kharkivoda.gov.ua
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25.  Обговорення складу 

спостережної або опікунської 

ради комунальних закладів та 

підприємств охорони здоров’я,  

відповідно до Закону України 

від 06 квітня   

2017 року  №2002-VIII  

Медичні ради в закладах 

охорони здоров’я 

Протягом  

2018 року 

Медичні працівники; 

населення, що 

обслуговується 

медичними 

закладами; 

громадські 

організації. 

Управління охорони здоров’я 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

Сіроштан Г.М. 

(057) 705 10 85 

uprzdrav@kharkivoda.gov.ua 

26.  Питання щодо екологічних 

проблем Харківської області 

Засідання обласної 

координаційної ради з 

екологічних проблем 

Протягом  

2018 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 

27.  Обговорення нормативно-

правових актів, які 

розробляються Харківською 

обласною державною 

адміністрацією 

Електронні консультації, 

громадське обговорення 

Протягом 2018 

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 Управління масових комунікацій- 

начальник відділу внутрішньої політики 

обласної державної адміністрації                 І.П. Ісаєнко

   
  

Пуль (057) 715 72 73 

  


