
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник голови — керівник апарату 

обласної державної адміністрації 

________________Н. А. Романова 

«30» грудня 2016 року  

Орієнтовний план проведення облдержадміністрацією консультацій з громадськістю на 2017 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 звітів про 

виконання в 2016 році 

обласних програм 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з громадськістю» 

/ «Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

облдержадміністрації 

Січень - 

березень 

Населення районів та 

міст області, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

2.  Проекти розпоряджень 

голови 

облдержадміністрації 

щодо цінового 

регулювання в межах 

наданих повноважень 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з громадськістю» 

/ «Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

облдержадміністрації 

Протягом року Суб’єкти 

господарювання, 

населення, інститути 

громадянського 

суспільства 

Полторацька Світлана Іванівна, 

заступник директора 

Департаменту економічного 

розвитку облдержадміністрації, 

тел. (0452) 669-156, 

e-mail: der_post@cg.gov.ua 

Товстоліс Світлана 

Володимирівна, начальник 

відділу з питань споживчого 

ринку та ціноутворення 

Департаменту економічного 

розвитку облдержадміністрації,  

mailto:der_post@cg.gov.ua


тел. (0462) 669-159, 

e-mail: cini_chernigiv@ukr.net 

3.  Відповідно до 

перспективного плану 

роботи ради на 2017 рік 

Засідання обласної 

координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва 

ІІІ декада 

кожного 

місяця  

Підприємці, 

представники 

організацій 

роботодавців та їх 

об’єднань 

Полторацька Світлана Іванівна, 

заступник директора 

Департаменту економічного 

розвитку обласної державної 

адміністрації,  

тел. (0462) 669-156, 

e-mail: der_post@cg.gov.ua 

4.  Моніторинг довкілля 

Чернігівської області 

Засідання територіальної 

міжвідомчої комісії з питань 

моніторингу довкілля 

Січень Населення районів та 

міст області, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Новак Василь Андрійович, 

начальник відділу економіки 

природокористування та 

екологічного моніторингу 

Департаменту екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

тел. (0462)  677 110, 

е-mail: deko_post@cg.gov.ua  

5.  Проект звіту про 

виконання у 2016 року 

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 

облдержадміністрації 

Січень  Громада області Шило Тетяна Миколаївна, 

головний спеціаліст відділу 

територіального планування, 

містобудівного моніторингу та 

кадастру Управління 

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації,  

тел. (0462) 67-69-57,  

e-mail: umba_post@cg.gov.ua 

6.  Проект звіту про 

виконання у 2016 році 

обласної Програми 

сприяння розвитку 

інститутів 

громадянського 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з громадськістю» 

/ «Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

облдержадміністрації  

Січень - 

лютий 

Інститути 

громадянського 

суспільства, зокрема 

члени громадських 

рад області 

Подорван Андрій Федорович, 

директор Департаменту 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, 

тел. (0462) 66-92-19, 

mailto:cini_chernigiv@ukr.net
mailto:der_post@cg.gov.ua
mailto:deko_post@cg.gov.ua


суспільства на 2016-

2020 роки «Чернігівська 

громада» 

е-mail: inform.dep.cn@gmail.com 

7.  Проект звіту про 

виконання у 2016 році 

обласної Програми 

підтримки розвитку 

інформаційної та 

видавничої сфери 

Чернігівщини на 2016-

2020 роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з громадськістю» 

/ «Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

облдержадміністрації 

Січень - 

лютий 

Письменники, 

видавці, творчі 

спілки, населення 

районів та міст 

області 

Подорван Андрій Федорович, 

директор Департаменту 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, 

тел. (0462) 66-92-19, 

е-mail: inform.dep.cn@gmail.com 

8.  Проект звіту про 

виконання у 2016 році 

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 

облдержадміністрації 

Лютий  Громада області Тарапата Ніна Іллівна, головний 

спеціаліст фінансово-

економічного відділу Управління 

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації,  

тел. (0462) 67-55-06, 

e-mail: umba_post@cg.gov.ua 

9.  Проект звіту про 

виконання у 2016 році 

Обласної цільової 

соціальної Програми  

протидії захворюванню 

на туберкульоз на 2012-

2016 роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю»/ «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту 

облдержадміністрації, 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

Лютий Населення районів та 

міст області, 

інститути 

громадянського 

суспільства. 

Пулін Володимир Олексійович, 

заступник начальника 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

тел.(0462)67-27-87, 

e-mail: oblzdravcn@ukr.net   

10.  Проект звіту про 

виконання у 2016 році 

Цільової соціальної 

програми протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2015-

2018 роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю»/ «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту 

облдержадміністрації, 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

Лютий Населення районів та 

міст області, 

інститути 

громадянського 

суспільства. 

Пулін Володимир Олексійович, 

заступник начальника 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

тел.(0462)67-27-87, 

e-mail: oblzdravcn@ukr.net   

mailto:inform.dep.cn@gmail.com
mailto:inform.dep.cn@gmail.com
mailto:oblzdravcn@ukr.net
mailto:oblzdravcn@ukr.net


11.  Проект звіту про 

виконання у 2016 році 

Обласна Програма 

забезпечення населення 

Чернігівської області 

спеціалізованою 

медичною допомогою 

на 2016-2020 роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю»/ «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту 

облдержадміністрації, 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

Лютий Населення районів та 

міст області, 

інститути 

громадянського 

суспільства. 

Пулін Володимир Олексійович, 

заступник начальника 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

тел.(0462)67-27-87, 

e-mail: oblzdravcn@ukr.net   

12.  Проект звіту про 

виконання у 2016 році 

Обласної Програми 

боротьби з 

онкологічними 

захворюваннями на 

2012-2016 роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю»/ «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту 

облдержадміністрації, 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

Лютий Населення районів та 

міст області, 

інститути 

громадянського 

суспільства. 

Пулін Володимир Олексійович, 

заступник начальника 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

тел.(0462)67-27-87, 

e-mail: oblzdravcn@ukr.net   

13.  Обговорення 

проблемних питань 

боротьби з раком (до 

Всесвітнього дня 

боротьби з раком) 

Засідання «за круглим столом» Лютий Працівники сфери 

охорони здоров’я, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Пулін Володимир Олексійович, 

заступник начальника 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

тел. (0462) 67-27-87, 

e-mail: oblzdravcn@ukr.net  

14.  Проект звіту про 

виконання у 2016 році 
Регіональної цільової 

Програми ведення 

містобудівного 

кадастру Чернігівської 

області на 2016—2018 

роки 
 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з громадськістю» 

/ «Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

облдержадміністрації 

Лютий  Громада області Куреня Сергій Олександрович, 

головний спеціаліст відділу 

територіального планування, 

містобудівного моніторингу та 

кадастру Управління 

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації,  

тел. (0462) 67-69-57,  

e-mail: umba_post@cg.gov.ua 

15.  Проект звіту про 

виконання Програми 

покращання 

матеріально-технічного 

забезпечення 

військових частин, що 

дислокуються на 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту 

облдержадміністрації 

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 

mailto:oblzdravcn@ukr.net
mailto:oblzdravcn@ukr.net
mailto:oblzdravcn@ukr.net


території Чернігівської 

області, 

військовозобов’язаних, 

призваних за 

мобілізацією та 

добровольців, які 

беруть участь в 

антитерористичній 

операції на 2016 рік 

облдержадміністрації, 

тел. (0462) 67-54-01, 

e-mail: dcz_post@cg.gov.ua 

 

16.  Проект звіту про 

виконання у 2016 році 

Цільової соціальної 

програми розвитку 

цивільного захисту 

Чернігівської області на 

2016-2020 роки  

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту 

облдержадміністрації 

Лютий - 

березень 

Громада області Селюченко Володимир 

Григорович, начальник 

Управління організації 

цивільного захисту, інформації та 

зв’язку Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

тел. (0462) 67-54-01, 

e-mail: dcz_post@cg.gov.ua 

17.  Обговорення 

проблемних питань 

боротьби з 

туберкульозом (до 

Всесвітнього дня 

боротьби з 

туберкульозом) 

 

Засідання «за круглим столом» 

 

Березень 

 

Працівники сфери 

охорони здоров’я, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Пулін Володимир Олексійович, 

заступник начальника 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

тел.(0462)67-27-87, 

e-mail: oblzdravcn@ukr.net  

18.  Про призначення 

обласної щорічної 

премії 

ім. І.В. Буяльського 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю»/ «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту 

облдержадміністрації, 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

Квітень-

травень 

Працівники сфери 

охорони здоров’я, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Пулін Володимир Олексійович, 

заступник начальника 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

тел. (0462) 67-27-87, 

e-mail: oblzdravcn@ukr.net  

19.  Проблемні питання 

стану довкілля області 

(до Дня захисту 

навколишнього 

Засідання «за круглим столом» 

 

Червень Громада області, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Новак Василь Андрійович,  

начальник відділу економіки 

природокористування та 

екологічного моніторингу 

mailto:dcz_post@cg.gov.ua
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середовища) Департаменту екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

тел.(0462) 67-50-65; 

e-mail: deko_post@cg.gov.ua 

20.  Проблемні питання 

природно-заповідної 

справи (до Дня 

працівника природно-

заповідної справи)  

Засідання «за круглим столом» 

 

Липень Громада області, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Синіговець Віталіна Дмитрівна, 

начальник відділу природно – 

заповідного фонду, біоресурсів та 

екомережі Департаменту екології 

та природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

тел.(0462) 66-96-60; 

e-mail: deko_post@cg.gov.ua 

21.  Про призначення премії 

імені Михайла 

Коцюбинського 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з громадськістю»/ 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

облдержадміністрації 

Липень - 

серпень 

Громада області, 

представники творчих 

спілок  

Веселов Павло Олександрович, 

заступник директора 

Департаменту культури і 

туризму, національностей та 

релігій облдержадміністрації, 

тел. (0462) 575312, 

e-mail: dep@cult.gov.ua  

22.  Проекти бюджетних 
запитів структурних 
підрозділів 
облдержадміністрації 
для подання 
Департаменту фінансів 
облдержадміністрації з 
метою включення в 
установленому порядку 
до проекту обласного 
бюджету на 2018 рік 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з громадськістю» 

/ «Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

облдержадміністрації 

 

Засідання робочих груп 

Вересень - 

листопад 

Населення районів та 

міст області, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

23.  Проблемні питання 

боротьби з раком 

молочної залози (до 

Всесвітнього дня 

боротьби раком 

молочної залози) 

 

Засідання «за круглим столом» Жовтень Працівники сфери 

охорони здоров’я, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Пулін Володимир Олексійович, 

заступник начальника 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

тел. (0462) 67-27-87, 

e-mail: oblzdravcn@ukr.net  

mailto:deko_post@cg.gov.ua
mailto:deko_post@cg.gov.ua
mailto:dep@cult.gov.ua
mailto:oblzdravcn@ukr.net


24.  Проблемні питання 

попередження 

психічних захворювань 

(до Всесвітнього дня 

психічного здоров’я) 

Засідання «за круглим столом» Жовтень Працівники сфери 

охорони здоров’я, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Пулін Володимир Олексійович, 

заступник начальника 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

тел. (0462) 67-27-87, 

e-mail: oblzdravcn@ukr.net  

25.  Про призначення 

обласної премії імені 

Василя Полевика 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з громадськістю»/ 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

облдержадміністрації 

Жовтень – 

листопад 

Громада області, 

представники творчих 

спілок 

Веселов Павло Олександрович, 

заступник директора 

Департаменту культури і 

туризму, національностей та 

релігій облдержадміністрації, 

тел.. (0462) 575312, 

e-mail: dep@cult.gov.ua  

26.  Про призначення 

обласної премії імені 

Марії Заньковецької 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з громадськістю»/ 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

облдержадміністрації 

Жовтень - 

листопад 

Громада області, 

представники творчих 

спілок 

Веселов Павло Олександрович, 

заступник директора 

Департаменту культури і 

туризму, національностей та 

релігій облдержадміністрації, 

тел.. (0462) 575312, 

e-mail: dep@cult.gov.ua  

 

27.  Проблемні питання 

боротьби з цукровим 

діабетом (до 

Всесвітнього дня 

боротьби з цукровим 

діабетом) 

Засідання «за круглим столом» Листопад Працівники сфери 

охорони здоров’я, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Пулін Володимир Олексійович, 

заступник начальника 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

тел. (0462) 67-27-87, 

e-mail: oblzdravcn@ukr.net  

28.  Проект програми 

покращання 

матеріально-технічного 

забезпечення 

військових частин, що 

дислокуються на 

території Чернігівської 

області, які беруть 

участь в 

антитерористичній 

операції  на 2018 рік 

Електронні консультації  Листопад - 

грудень 

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 

облдержадміністрації 

тел. (0462) 67-54-01, 

e-mail: dcz_post@cg.gov.ua 

mailto:oblzdravcn@ukr.net
mailto:dep@cult.gov.ua
mailto:dep@cult.gov.ua
mailto:oblzdravcn@ukr.net
mailto:dcz_post@cg.gov.ua


29.  Проблемні питання 

протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу (до 

Всесвітнього дня 

боротьби  ВІЛ-

інфекцією/СНІДом) 

Засідання «за круглим столом» Грудень Працівники сфери 

охорони здоров’я, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Пулін Володимир Олексійович, 

заступник начальника 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

тел. (0462) 67-27-87, 

e-mail: oblzdravcn@ukr.net  

30.  Проект орієнтовного 
плану 
облдержадміністрації з 
консультацій з 
громадськістю на 
2018 рік 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Проекти для 

громадського обговорення» 

веб-сайту облдержадміністрації 

Грудень Інститути 

громадянського 

суспільства, зокрема 

члени громадських 

рад області 

Подорван Андрій Федорович, 

директор Департаменту 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, 

тел. (0462) 66-92-19, 

е-mail: inform.dep.cn@gmail.com 

31.  Проект плану заходів 

щодо реалізації в 

області Національної 

стратегії сприяння 

розвитку 

громадянського 

суспільства в Україні у 

2018 році 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з громадськістю» 

/ «Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

облдержадміністрації 

Грудень Інститути 

громадянського 

суспільства 

Подорван Андрій Федорович, 

директор Департаменту 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, 

тел. (0462) 66-92-19, 

е-mail: inform.dep.cn@gmail.com 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій  

з громадськістю обласної державної адміністрації        А. Ф. Подорван 
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