
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник голови  

обласної державної адміністрації 

 

__________________________Н. РОМАНОВА 

« _29_» грудня 2018 року 

 

Орієнтовний план проведення Чернігівською обласною державною адміністрацією  

консультацій з громадськістю на 2019 рік  
 

№ 

з/п 

Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

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, e-mail)  

1.  Проекти розпоряджень 

голови ОДА щодо 

цінового регулювання в 

межах наданих 

повноважень 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Протягом року 

 

Суб’єкти 

господарювання, 

мешканці області 

Полторацька Світлана Іванівна, 

заступник директора 

Департаменту економічного 

розвитку ОДА, 

тел. (0462) 669-156  

е-mail:der_poltorac@cg.gov.ua 

Заєць Жанна Миколаївна, 

начальник відділу з питань 

споживчого ринку та 

ціноутворення Департаменту 

mailto:der_poltorac@cg.gov.ua
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економічного розвитку ОДА,  

тел. 669-159, 

e-mail: der_tovari@cg.gov.ua 

2.  Про забезпечення 

сприятливих умов для 

розвитку 

підприємництва в 

Чернігівській області 

Засідання обласної 

координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва 

 

За потребою Підприємці, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

 

Полторацька Світлана Іванівна, 

заступник директора 

Департаменту економічного 

розвитку ОДА, 

тел. (0462) 669-156, 

е-mail:der_poltorac@cg.gov.ua 

3.  Оцінка впливу на 

довкілля провадження 

господарської 

діяльності, яка може 

мати значний вплив на 

довкілля 

Громадські слухання Протягом 

року, 

відповідно до 

дати 

надходження 

документації 

Мешканці області Ганжа Валентина Юріївна, 

начальник відділу оцінки впливу 

на довкілля та екологічного 

моніторингу управління екології 

та природних ресурсів 

Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних 

ресурсів ОДА, 

тел. (04622) 67-79-14, 

e-mail: dapr_post@cg.gov.ua  

4.  Питання соціального 

захисту дітей та 

організації роботи із 

запобігання дитячій 

бездоглядності 

Засідання координаційної 

ради у справах дітей при 

облдержадміністрації 

Щоквартально Батьки, діти, 

педагогічні 

працівники, інститути 

громадянського 

суспільства 

 

Руденок Наталія Миколаївна, 

головний спеціаліст відділу 

соціального захисту та 

профілактичної роботи Служби у  

справах дітей ОДА,  

тел. (046)-674-638, 

е-mail: ssd_post@cg.gov.ua  

5.  Обговорення питань 

реформування системи 

інституційного догляду 

та виховання дітей 

Засідання обласної 

міжвідомчої групи з 

реформування системи 

інституційного догляду та 

виховання дітей  

Січень -

грудень 

Батьки, діти, 

педагогічні 

працівники 

Чередник Ольга Миколаївна, 

головний спеціаліст відділу 

соціального захисту та 

профілактичної роботи Служби у  

справах дітей ОДА, 

тел. (046) 674-638, 

е-mail: ssd_post@cg.gov.ua  

 

mailto:der_tovari@cg.gov.ua
mailto:der_poltorac@cg.gov.ua
mailto:dapr_post@cg.gov.ua
mailto:ssd_post@cg.gov.ua
mailto:ssd_post@cg.gov.ua
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6.  Обговорення шляхів 

вирішення проблемних 

питань осіб з інвалідністю 

Засідання Координаційної ради у 

справах осіб з інвалідністю при 

ОДА  

Січень -

грудень 

Інститути 

громадянського 

суспільства, особи з 

інвалідністю 

Снегерьова Інна Володимирівна, 

заступник директора Департаменту 

соціального захисту населення  ОДА 

- начальник управління соціального 

захисту населення, 

тел. (046) 72 80 69? 

e-mail: dszpost@cg.gov.ua 

7.  Визнання гуманітарною 

допомогою легкових 

автомобілів для 

забезпечення ними осіб 

з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю, які 

перебувають на обліку 

для їх отримання або 

безоплатної передачі 

таких автомобілів у 

власність вищевказаним 

особам, та визнання 

вантажів вагою до 3-х 

тонн 

Засідання робочої групи з питань 

гуманітарної допомоги при 

обласній державній адміністрації 

За потребою Інститути 

громадянського 

суспільства, особи з 

інвалідністю 

Снегерьова Інна Володимирівна, 

заступник директора Департаменту 

соціального захисту населення  ОДА 

- начальник управління соціального 

захисту населення, 

тел. (046) 72 80 69? 

e-mail: dszpost@cg.gov.ua 

8.  Про вирішення 

актуальних питань 

діяльності релігійних 

громад області 

Засідання Чернігівської 

обласної ради церков та 

релігійних організацій 

Січень -

грудень 

Релігійні громади, що 

діють на території 

області 

Левочко Олександр 

Володимирович, директор 

Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігій ОДА, 

тел. (0462) 675-171, 

e-mail: dep@cult.gov.ua 

9.  Про взаємодію органів 

державної влади  

області з національними 

меншинами 

Зустріч керівництва області з  

керівниками національно-

культурних товариств області 

Січень -

грудень 

Національні меншини Левочко Олександр 

Володимирович, директор 

Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігій ОДА, 

тел. (0462) 675-171, 

e-mail: dep@cult.gov.ua 

 

mailto:dep@cult.gov.ua
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10.  Звіт про виконання 

«Довгострокової 

комплексної 

регіональної програми 

коригування, 

розроблення 

містобудівної 

документації та 

місцевих правил 

забудови населених 

пунктів Чернігівської 

області на 2004-2020 

роки» 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Січень  Громади області Шило Тетяна Миколаївна, 

головний спеціаліст відділу 

містобудівного моніторингу та 

кадастру Управління 

містобудування та архітектури 

ОДА,  

тел. (0462) 67-55-06, 

e-mail: umba_post@cg.gov.ua 

11.  Звіт про виконання 

«Обласної програми 

паспортизації об’єктів 

культурної спадщини 

містобудування та 

архітектури, садово-

паркового мистецтва 

Чернігівської області на 

2013-2020 роки» 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Січень  Громади області, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Сидячко Микита Сергійович, 

головний спеціаліст відділу 

територіального планування та 

охорони пам’яток архітектури 

Управління містобудування та 

архітектури ОДА,  

тел. (0462) 67-55-06, 

e-mail: umba_post@cg.gov.ua 

12.  Звіт про виконання 

«Регіональної цільової 

Програми ведення 

містобудівного 

кадастру Чернігівської 

області на 2016—2019 

роки» 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Січень Громади області Куреня Сергій Олександрович, 

начальник відділу містобудівного 

моніторингу та кадастру 

Управління містобудування та 

архітектури ОДА,  

тел. (0462) 67-69-57,  

e-mail: umba_post@cg.gov.ua 

13.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

обласної Програми 

створення страхового 

фонду документації 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю»/»Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Січень Мешканці області Лобанова Наталія Михайлівна, 

заступник директора Державного 

архіву Чернігівської області,  

тел. (0462) 645 980,   

e-mail: archive_cn@arch.gov.ua 

mailto:archive_cn@arch.gov.ua
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Чернігівської області на 

2016-2020 роки 

14.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

обласної Програми 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва на 

2017-2020 роки.  

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Січень - 

лютий 

Суб’єкти 

підприємництва, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Голомозик Роман Петрович, 

заступник начальника управління 

– начальник відділу забезпечення 

розвитку підприємництва    

Департаменту економічного 

розвитку ОДА, 

тел. (0462) 669-609, 

e-mail: gue _prom@ukr.net  

15.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

Обласної Програми 

підтримки 

індивідуального 

житлового будівництва 

та розвитку особистого 

селянського 

господарства «Власний 

дім» на 2016 – 2020 

роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Січень - 

лютий 

Мешканці області Помеленко Ірина Василівна, 

начальник відділу державних 

інвестицій  Департаменту 

економічного розвитку ОДА; 

тел. (0462) 675-834, 

e-mail: der_pomelenko@cg.gov.ua  

16.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

Програми розвитку 

інвестиційної, 

зовнішньоекономічної 

та виставково-

ярмаркової діяльності 

Чернігівської області на 

2016-2020 роки 

«Чернігівщина - 

конкурентоспроможний 

регіон» 

 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Січень - 

лютий 

Суб’єкти 

підприємництва, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Федосенко Юлія Анатоліївна, 

начальник відділу з питань 

інвестиційної політики 

Департаменту економічного 

розвитку ОДА; 

тел. (0462) 675-016, 

e-mail: oblinvest@ukr.net  

mailto:der_pomelenko@cg.gov.ua
mailto:oblinvest@ukr.net
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17.  Звіт про виконання у 

2018 році обласної 

програми «Шкільний 

автобус»  

на 2016-2020 рр. 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» на веб-сайтах 

Управління освіти і науки та 

Чернігівської ОДА  

 

Січень - 

лютий 

Батьки, діти, 

педагогічні 

працівники, громади 

області 

Конопацький Микола 

Анатолійович, начальник 

Управління освіти і науки ОДА, 

тел. (0462) 3-33-37, 

e-mail: uon_post@cg.gov.ua, 

Назаренко Сергій Валерійович, 

начальник відділу моніторингу, 

технічного забезпечення та 

комплектації «Центру 

матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення 

освітніх закладів» Чернігівської 

обласної ради,  

тел. (0462) 651-269, 

е-mail: uon_post@cg.gov.ua  

18.  Звіт про виконання у 

2018 році обласної 

програми 

«Забезпечення речовим 

майном вихованців 

Чернігівського ліцею з 

посиленою військово-

фізичною підготовкою 

Чернігівської обласної 

ради на 2016-2020 

роки». 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» на веб-сайтах 

Управління освіти і науки та 

Чернігівської ОДА  

 

Січень - 

лютий 

Педагогічні 

працівники області та 

вихованці ліцею 

Конопацький Микола 

Анатолійович, начальник 

Управління освіти і науки ОДА, 

тел. (0462) 3-33-37, 

e-mail: uon_post@cg.gov.ua, 

Назаренко Сергій Валерійович, 

начальник відділу моніторингу, 

технічного забезпечення та 

комплектації «Центру 

матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення 

освітніх закладів» Чернігівської 

обласної ради,  

тел. (0462) 651-269, 

е-mail: uon_post@cg.gov.ua  

19.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

обласної цільової 

Програми Розвитку 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю / Електронні 

консультації з громадськістю 

Січень - 

лютий 

Мешканці області Левочко Олександр 

Володимирович, директор 

Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігій ОДА, 

mailto:uon_post@cg.gov.ua
mailto:uon_post@cg.gov.ua
mailto:uon_post@cg.gov.ua
mailto:uon_post@cg.gov.ua
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туризму в Чернігівській 

області на 2013-2020 

роки 

веб-сайту ОДА» тел. (0462) 675-171, 

e-mail: dep@cult.gov.ua  

20.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

Програми оновлення та 

розвитку Менського 

зоологічного парку 

загальнодержавного 

значення на 2016-2020 

роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю / Електронні 

консультації з громадськістю 

веб-сайту ОДА» 

Січень - 

лютий 

Мешканці області, 

науковці 

Левочко Олександр 

Володимирович, директор 

Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігій ОДА, 

тел. (0462) 675-171, 

e-mail: dep@cult.gov.ua 

21.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

Програми фінансування 

у 2018 році робіт з 

будівництва, 

реконструкції, 

капітального та 

поточного середнього 

ремонтів автомобільних 

доріг загального 

користування 

державного значення за 

рахунок перевиконання 

надходжень митних 

платежів на 

реалізацію 

експерименту з 

фінансового 

забезпечення по 

реалізації заходів з 

розвитку автомобільних 

дорігзагального 

користування 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю»/«Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА  

Січень — 

лютий 

Мешканці області Трутень Анатолій Миколайович, 

начальник відділу автомобільних 

доріг Управління капітального 

будівництва ОДА,  

тел. (0462) 678-522,  

e-mail: ukb_1@cg.gov.ua 

mailto:dep@cult.gov.ua
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22.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

обласної Програми 

розвитку фізичної 

культури та спорту 

Чернігівської області на 

період 2017-2020 роки  

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту 

облдержадміністрації та 

Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації  

Січень - 

лютий 

Інститути 

громадянського 

суспільства 

Штупун Яна Вікторівна, 

головний спеціаліст відділу 

організаційної та кадрової роботи 

Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту ОДА, 

тел. (0462) 775-160, 

е-mail: dsms_shtupun@cg.gov.ua 

23.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

обласної Програми 

оздоровлення та 

відпочинку дітей 

Чернігівської області на 

2016-2020 роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту 

облдержадміністрації та 

Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації  

Січень - 

лютий 

Діти, батьки, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Штупун Яна Вікторівна, 

головний спеціаліст відділу 

організаційної та кадрової роботи 

Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту ОДА, 

тел. (0462) 775-160, 

е-mail: dsms_shtupun@cg.gov.ua 

24.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

обласної цільової 

Програми з 

національно-

патріотичного 

виховання на 2017-2020 

роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту 

облдержадміністрації та 

Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації  

Січень - 

лютий 

Інститути 

громадянського 

суспільства, батьки, 

діти, педагогічні 

працівники 

Штупун Яна Вікторівна, 

головний спеціаліст відділу 

організаційної та кадрової роботи 

Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту ОДА, 

тел. (0462) 775-160, 

е-mail: dsms_shtupun@cg.gov.ua 

25.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

обласної Програми 

«Молодь 

Чернігівщини» на 2016-

2020 роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту 

облдержадміністрації та 

Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації  

Січень - 

лютий 

Молодь, інститути 

громадянського 

суспільства 

Штупун Яна Вікторівна, 

головний спеціаліст відділу 

організаційної та кадрової роботи 

Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту ОДА, 

тел. (0462) 775-160, 

е-mail: dsms_shtupun@cg.gov.ua 

26.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

Січень - 

лютий 

Інститути 

громадянського 

Штупун Яна Вікторівна, 

головний спеціаліст відділу 

mailto:dsms_shtupun@cg.gov.ua
mailto:dsms_shtupun@cg.gov.ua
mailto:dsms_shtupun@cg.gov.ua
mailto:dsms_shtupun@cg.gov.ua
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Комплексної обласної 

програми  

підтримки сім’ї, 

забезпечення ґендерної 

рівності та протидії 

торгівлі людьми на 

період до 2020 року 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту 

облдержадміністрації та 

Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації  

суспільства організаційної та кадрової роботи 

Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту ОДА, 

тел. (0462) 775-160, 

е-mail: dsms_shtupun@cg.gov.ua 

27.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

Програми сприяння 

розвитку інститутів 

громадянського 

суспільства на 2016 — 

2020 роки «Чернігівська 

громада» 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Січень - 

лютий 

Інститути 

громадянського 

суспільства 

Слезко Ігор Іванович, директор 

Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА, 

тел. (0462) 67-58-91, 

е-mail:  did_post@cg.gov.ua   

28.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

Програми відзначення 

державних та 

професійних свят, 

ювілейних дат, 

заохочення за заслуги 

перед Чернігівською 

областю, здійснення 

представницьких та 

інших заходів на 2018 - 

2022 роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Січень - 

лютий 

Мешканці області Слезко Ігор Іванович, директор 

Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА, 

тел. (0462) 67-58-91, 

е-mail:  did_post@cg.gov.ua 

29.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

обласної Програми 

підтримки розвитку 

інформаційної та 

видавничої сфери 

Чернігівщини на 2016—

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Січень - 

лютий 

Письменники, 

видавці, творчі 

спілки, населення 

районів та міст 

області 

Слезко Ігор Іванович, директор 

Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА, 

тел. (0462) 67-58-91, 

е-mail:  did_post@cg.gov.ua 

mailto:dsms_shtupun@cg.gov.ua
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/6.2%20Gromada%202016-2020%20zminy.rar
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/6.2%20Gromada%202016-2020%20zminy.rar
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/6.2%20Gromada%202016-2020%20zminy.rar
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/6.2%20Gromada%202016-2020%20zminy.rar
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/6.2%20Gromada%202016-2020%20zminy.rar
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/6.2%20Gromada%202016-2020%20zminy.rar
mailto:did_post@cg.gov.ua
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/sviyta%202018-2022.pdf
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/sviyta%202018-2022.pdf
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/sviyta%202018-2022.pdf
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/sviyta%202018-2022.pdf
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/sviyta%202018-2022.pdf
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/sviyta%202018-2022.pdf
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/sviyta%202018-2022.pdf
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/sviyta%202018-2022.pdf
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/sviyta%202018-2022.pdf
http://www.cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/sviyta%202018-2022.pdf
mailto:did_post@cg.gov.ua
mailto:did_post@cg.gov.ua
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2020 роки 

30.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

Програми 

стимулювання до 

запровадження 

енергоефективних 

заходів населення, 

об'єднань співвласників 

багатоквартирних 

будинків та житлово-

будівельних 

кооперативів 

Чернігівської області на 

2018-2020 роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Січень - 

лютий 

Мешканці області Ярош Андрій Петрович, 

заступник директора 

Департаменту ЖКГ та ПЕК 

Чернігівської ОДА – начальник 

управління енергетики та 

комунального господарства, 

тел. (0462) 77-77-58, 

е-mail: dgkg_post@cg.gov.ua  

31.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

обласної Програми 

проведення 

археологічних 

досліджень в 

Чернігівській області  

на 2013-2020 роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю / Електронні 

консультації з громадськістю 

веб-сайту ОДА» 

Лютий Інститути 

громадського 

суспільства, науковці 

Левочко Олександр 

Володимирович, директор 

Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігій ОДА, 

тел. (0462) 675-171, 

e-mail: dep@cult.gov.ua 

32.  Проект звіту про 

виконання у 2018 році 

регіональної цільової 

Програми розвитку 

сімейних форм 

виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, подолання 

дитячої безпритульності 

та бездоглядності на 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Лютий Інститути 

громадянського 

суспільства 

Железний Станіслав 

Анатолійович, заступник 

начальника Служби у справах 

дітей ОДА-начальник відділу 

захисту прав дитини та  розвитку 

сімейних форм виховання 

Служби у справах дітей ОДА,  

тел. (0462) 674-638, 

е-mail: ssd_post@cg.gov.ua 
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2017-2021 роки та 

обласної Програми із 

забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа на 2016-2020 

роки 

33.  Обговорення проекту 

звіту про виконання у 

2018 році Програми 

соціальної підтримки 

учасників 

антитерористичної 

операції, членів їх сімей 

та бійців-добровольців 

у Чернігівській області 

на 2017-2018 роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації  

з громадськістю» / 

«Електронні консультації  

з громадськістю» веб-сайту 

ОДА  

 

Лютий Інститути 

громадянського 

суспільства 

Шибиріна Вікторія Петрівна, 

начальник відділу кадрової, 

правової та загально-аналітичної 

роботи Департаменту 

соціального захисту населення 

ОДА, 

тел. (0462) 72-40-99 

е-mail: dszpost@cg.gov.ua 

34.  Обговорення проекту 

звіту про виконання у 

2018 році Програми 

соціальної підтримки 

осіб, які постраждали 

під час участі у масових 

акціях громадського 

протесту, що відбулися 

у період з 21 листопада 

2013 року по 21 лютого 

2014 року, а також 

членів сімей осіб, 

смерть яких пов’язана з 

участю у зазначених 

акціях, у Чернігівській 

Обговорення у рубриці 

«Консультації  

з громадськістю» / 

«Електронні консультації  

з громадськістю» веб-сайту 

ОДА  

 

Лютий Інститути 

громадянського 

суспільства 

Шибиріна Вікторія Петрівна, 

начальник відділу кадрової, 

правової та загально-аналітичної 

роботи Департаменту 

соціального захисту населення 

ОДА, 

тел. (0462) 72-40-99 

е-mail: dszpost@cg.gov.ua 

mailto:dszpost@cg.gov.ua
mailto:dszpost@cg.gov.ua
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області на 2017-2018 

роки 

35.  
 

 

Обговорення проекту 

звіту про виконання у 

2018 році Програми 

залучення організацій 

громадянського 

суспільства до надання 

соціальних послуг за 

рахунок бюджетних 

коштів у 2018 році 

Обговорення у рубриці 

«Консультації  

з громадськістю» / 

«Електронні консультації  

з громадськістю» веб-сайту 

ОДА  

 

Лютий Інститути 

громадянського 

суспільства 

Шибиріна Вікторія Петрівна, 

начальник відділу кадрової, 

правової та загально-аналітичної 

роботи Департаменту 

соціального захисту населення 

ОДА, 

тел. (0462) 72-40-99 

е-mail: dszpost@cg.gov.ua 

36.  Обговорення проекту 

звіту про виконання у 

2018 році Програми 

фінансової підтримки 

обласних громадських 

організацій інвалідів та 

ветеранів на 2016-2020 

роки  

Обговорення у рубриці 

«Консультації  

з громадськістю» / 

«Електронні консультації  

з громадськістю» веб-сайту 

ОДА  

 

Лютий Інститути 

громадянського 

суспільства 

Федоріна Алла Віленівна, начальник 

планово-економічного відділу  

Департаменту соціального 

захисту населення ОДА,  

тел. (0462) 72-80-80 

е-mail: dszpost@cg.gov.ua 

 

37.  Проект звіту про 

виконання  заходів 

Програми покращання 

матеріально-технічного 

забезпечення заходів 

територіальної оборони,  

військових частин та 

правоохоронних 

органів, які беруть 

участь в 

антитерористичній 

операції та 

дислокуються на 

території Чернігівської 

області,  на 2018 рік 

Обговорення у рубриці 

«Консультації  

з громадськістю» / 

«Електронні консультації  

з громадськістю» веб-сайту 

ОДА  

 

Лютий -

березень 

Військовослужбовці, 

які беруть участь в 

антитерористичній 

операції 

Кулібик Андрій Вікторович, 

начальник відділу планування 

Управління планування 

цивільного захисту та 

оборонної роботи Департаменту 

з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи ОДА, 

тел. (0462) 67-54-01, 

е-mail: dcz_post@cg.gov.ua 

 

http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/3.5%20programa%20nadannya%20OGS%20soc_poslug%202018.pdf
http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/3.5%20programa%20nadannya%20OGS%20soc_poslug%202018.pdf
http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/3.5%20programa%20nadannya%20OGS%20soc_poslug%202018.pdf
http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/3.5%20programa%20nadannya%20OGS%20soc_poslug%202018.pdf
http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/3.5%20programa%20nadannya%20OGS%20soc_poslug%202018.pdf
http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/3.5%20programa%20nadannya%20OGS%20soc_poslug%202018.pdf
http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/3.5%20programa%20nadannya%20OGS%20soc_poslug%202018.pdf
mailto:dszpost@cg.gov.ua
mailto:dszpost@cg.gov.ua
mailto:dcz_post@cg.gov.ua
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38.  Проект звіту про 

виконання заходів за 

2018 рік Цільової 

соціальної програми 

розвитку цивільного 

захисту Чернігівської 

області на 2016-2020 

роки  

Обговорення у рубриці 

«Консультації  

з громадськістю» / 

«Електронні консультації  

з громадськістю» веб-сайту 

ОДА  

 

Лютий -

березень 

Громада області Селюченко Володимир 

Григорович, начальник 

Управління організації 

цивільного захисту, інформації та 

зв’язку Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної 

роботи ОДА, 

тел. (0462) 676-019, 

е-mail: dcz_post@cg.gov.ua 

39.  Проект звіту про 

виконання заходів 

програми за 2018 рік 

профілактики 

правопорушень у 

Чернігівській області на 

2016-2020 роки 

 

Обговорення у рубриці 

«Консультації  

з громадськістю» / 

«Електронні консультації  

з громадськістю» веб-сайту 

ОДА  

 

Лютий -

березень 

Громада області Кулібик Андрій Вікторович, 

начальник відділу планування 

Управління планування 

цивільного захисту та 

оборонної роботи Департаменту 

з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи ОДА, 

тел. (0462) 67-54-01, 

е-mail: dcz_post@cg.gov.ua 

40.  Про призначення 

обласної премії імені 

Михайла 

Коцюбинського 

1) Обговорення у рубриці 

«Консультації  

з громадськістю» / 

«Електронні консультації  

з громадськістю» веб-сайту 

ОДА; 

 

2) Засідання комісії  

Липень 

 

 

 

 

 

 

Серпень 

Письменники, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Веселов Павло Олександрович, 

заступник директора  

Департаменту культури і 

туризму, національностей та 

релігій ОДА,  

тел. (0462)  676-312, 

е-mail: veselov@cult.gov.ua 

 

41.  Про призначення 

обласної премії імені 

Василя Полевика 

1) Обговорення у рубриці 

«Консультації  

з громадськістю» / 

«Електронні консультації  

з громадськістю» веб-сайту 

ОДА;  

 

 

Жовтень -

листопад 

 

 

 

 

 

 

Музиканти, викладачі 

музики, 

мистецтвознавці 

Веселов Павло Олександрович, 

заступник директора  

Департаменту культури і 

туризму, національностей та 

релігій ОДА,  

тел. (0462)  676-312, 

е-mail: veselov@cult.gov.ua 

 

mailto:dcz_post@cg.gov.ua
mailto:dcz_post@cg.gov.ua
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2) Засідання комісії 

 

Жовтень -

листопад 

42.  Про призначення 

обласної премії імені 

Марії Заньковецької 

1) Обговорення у рубриці 

«Консультації  

з громадськістю» / 

«Електронні консультації  

з громадськістю» веб-сайту 

ОДА  

 

2) Засідання комісії 

 

Жовтень -

листопад 

 

 

 

 

 

Листопад 

Артисти, театральні 

діячі, мистецтвознавці 

Веселов Павло Олександрович, 

заступник директора  

Департаменту культури і 

туризму, національностей та 

релігій ОДА,  

тел. (0462)  676-312, 

е-mail: veselov@cult.gov.ua 

 

43.  Підсумки розвитку 

освіти області у 2018-

2019 навчальному році 

та основні напрями 

розвитку освіти у 2019-

2020 навчальному році. 

Обласна серпнева 

конференція 

Серпень Педагогічні 

працівники області, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Конопацький Микола 

Анатолійович, начальник 

Управління освіти  і науки ОДА, 

тел. (04622) 3-33-37, 

е-mail: uon_post@cg.gov.ua  

44.  Проект Стратегії 

розвитку Чернігівської 

області до 2027 року 

Обговорення у рубриці 

«Консультації  

з громадськістю» / 

«Електронні консультації  

з громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Серпень -

вересень 

Громади населених 

пунктів області, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Баженова Андріанна Андріївна, 

заступник начальника управління 

стратегії соціально-економічного 

розвитку – начальник відділу 

стратегічного планування, 

прогнозування та моніторингу 

регіонального розвитку 

Департаменту економічного 

розвитку ОДА, 

тел. (0462) 67 56 92, 

е-mail: der_analiz@cg.gov.ua  

45.  Проект потреби в 

асигнуваннях на 2019 

рік з обласного 

бюджету для включення 

до бюджетних запитів 

по програмам, головним 

Засідання робочої групи з 

питань формування 

бюджетних 

запитів на відповідний рік 

Вересень Мешканці області, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Полторацька Світлана Іванівна, 

заступник директора 

Департаменту економічного 

розвитку ОДА, 

тел. (0462) 669-156,  

e-mail: der_post@cg.gov.ua 

mailto:uon_post@cg.gov.ua
mailto:der_post@cg.gov.ua
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розпорядником коштів 

яких є Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Опанасенко Володимир 

Володимирович, начальник 

відділу фінансового 

забезпечення, головний 

бухгалтер 

Департаментуекономічного 

розвитку ОДА, 

тел. (0462) 675-694, 

e-mail: der_post@cg.gov.ua 

46.  Проект потреби в 

асигнуваннях на 

2019 рік з обласного 

бюджету для включення 

до бюджетних запитів 

по програмам, головним 

розпорядником коштів 

яких є структурні 

підрозділи ОДА 

Засідання робочих груп з 

питань формування 

бюджетних 

запитів на відповідний рік 

Вересень - 

жовтень 

Громади населених 

пунктів  області, 

інститути 

громадянського 

суспільства, суб’єкти 

господарювання 

Керівники структурних 

підрозділів ОДА, що є головними 

розпорядниками коштів  

обласного бюджету 

47.  Обговорення питання 

взаємодії інститутів 

громадського 

суспільства з протидії 

жорстокому 

поводженню щодо дітей 

Засідання за «круглим 

столом» 

Листопад Громади населених 

пунктів області, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Чередник Ольга Миколаївна, 

головний спеціаліст відділу 

соціального захисту та 

профілактичної роботи Служби у 

справах дітей ОДА, 

тел. (04622) 674-638, 

е-mail: ssd_post@cg.gov.ua 

48.  Проект програми 

покращання 

матеріально-технічного 

забезпечення 

військових частин, що 

дислокуються на 

території Чернігівської 

області, які беруть 

участь в 

Обговорення у рубриці 

«Консультації  

з громадськістю» / 

«Електронні консультації  

з громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Листопад -

грудень 

Військовослужбовці, 

які беруть участь в 

антитерористичній 

операції, інститути 

громадянського 

суспільства 

Кулібик Андрій Вікторович, 

начальник відділу планування 

Управління планування 

цивільного захисту та 

оборонної роботи Департаменту 

з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи ОДА, 

тел. (0462) 67-54-01, 

е-mail: dcz_post@cg.gov.ua 

mailto:der_post@cg.gov.ua
mailto:dcz_post@cg.gov.ua
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антитерористичній 

операції  на 2020 рік 

 

49.  Проект Програми 

економічного і 

соціального розвитку 

області на 2020 рік 

Обговорення у рубриці 

«Консультації  

з громадськістю» / 

«Електронні консультації  

з громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Грудень Громади населених 

пунктів області, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Баженова Андріанна Андріївна, 

заступник начальника управління 

стратегії соціально-економічного 

розвитку – начальник відділу 

стратегічного планування, 

прогнозування та моніторингу 

регіонального розвитку 

Департаменту економічного 

розвитку ОДА, 

тел. (046 2) 67 56 92, 

е-mail: der_analiz@cg.gov.ua  

50.  Проект орієнтовного 

плану проведення ОДА 

консультацій з 

громадськістю на 

2020 рік 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Проекти 

для громадського 

обговорення» веб-сайту ОДА 

Грудень Громади населених 

пунктів  області, 

інститути 

громадянського 

суспільства, суб’єкти 

господарювання 

Слезко Ігор Іванович, директор 

Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА, 

тел. (0462) 67-58-91, 

е-mail:  did_post@cg.gov.ua 

51.  Проект плану заходів на 

2020 рік щодо реалізації 

в Чернігівській області 

Національної стратегії 

сприяння розвитку 

громадянського 

суспільства в Україні на 

2016 – 2020 роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Грудень Інститути 

громадянського 

суспільства 

Слезко Ігор Іванович, директор 

Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА, 

тел. (0462) 67-58-91, 

е-mail:  did_post@cg.gov.ua 

 

 

Директор Департаменту  

інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

Чернігівської обласної державної адміністрації                                І. СЛЕЗКО 
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