
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник голови  

обласної державної адміністрації 

_________________Наталія РОМАНОВА 

 

« 26 » грудня 2019 року 

 

Орієнтовний план проведення Чернігівською обласною державною адміністрацією  

консультацій з громадськістю на 2020 рік  
 

№ 

з/п 

Питання або Проєкт 

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.  Проєкти розпоряджень 

голови ОДА щодо 

цінового регулювання в 

межах наданих 

повноважень 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Протягом року 

 

Суб’єкти 

господарювання, 

мешканці області 

Полторацька Світлана Іванівна, 

заступник директора 

Департаменту розвитку 

економіки та сільського 

господарства ОДА, 

тел. (0462) 669-156, 

е-mail:der_poltorac@cg.gov.ua; 

Заєць Жанна Миколаївна, 

начальник відділу з питань 

споживчого ринку та 

ціноутворення Департаменту 

економічного розвитку ОДА,  

mailto:der_poltorac@cg.gov.ua
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тел. (0462) 669-156, 

e-mail: der_tovari@cg.gov.ua 

2.  Оцінка впливу на 

довкілля провадження 

господарської 

діяльності, яка може 

мати значний вплив на 

довкілля на довкілля 

Громадські слухання Протягом року, 

відповідно до 

дати 

надходження 

документації 

Громади населених 

пунктів, інститути 

громадянського 

суспільства, 

замовники 

планованої 

діяльності 

Кузнецов Сергій Олексійович, 

начальник відділу оцінки впливу 

на довкілля управління 

природоохоронних програм та 

оцінки впливу на довкілля 

Департаменту екології та 

природних ресурсів ОДА,  

тел. (0462) 67-79-14, 

e-mail: deko_ovd1@cg.gov.ua  

3.  Шляхи вирішення 

проблемних питань осіб з 

інвалідністю 

Засідання Координаційної ради у 

справах осіб з інвалідністю при 

обласній державній адміністрації 

За окремим 

графіком 

Інститути 

громадянського 

суспільтва осіб з 

інвалідністю 

Біленко Вікторія Григорівна – 

начальник відділу у справах осіб з 

інвалідністю Департаменту 

соціального захисту населення ОДА, 

тел. (0462) 72 80 60, 

e-mail: dszpost@cg.gov.ua  

4.  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 необхідністю Інститути 

громадянського 

суспільтва осіб з 

інвалідністю 

Біленко Вікторія Григорівна – 

начальник відділу у справах осіб з 

інвалідністю Департаменту 

соціального захисту населення ОДА, 

тел. (0462) 72 80 60,  

e-mail: dszpost@cg.gov.ua  

5.  Обговорення важливих 

соціально-значущих 

питань  

Обговорення на засіданні 

Територіальної тристоронньої 

соціально-економічної ради, 

Протягом року 

 

Представники 

профспілок та 

роботодавців 

Тимощенко Катерина 

Михайлівна, заступник директора - 

начальник управління у справах 

mailto:der_tovari@cg.gov.ua
mailto:deko_ovd1@cg.gov.ua
mailto:dszpost@cg.gov.ua
mailto:dszpost@cg.gov.ua
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 дорадчого органу, утвореного 

розпорядженням голови ОДА 

від 30 травня 2012 року №194 

та інших дорадчих органів 

області, інших 

громадських 

організацій 

захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи та 

учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил 

Департаменту соціального 

захисту населення ОДА,  

тел. (0462) 72-40-92, 

e-mail: dszpost@cg.gov.ua  

6.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

заходів Програми 

охорони навколишнього 

природного середовища 

Чернігівської області на 

2014-2020 роки  

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Січень Інститути 

громадянського 

суспільства 

Новак Василь Андрійович, 

заступник директора – начальник 

управління природоохоронних 

програм та оцінки впливу на 

довкілля Департаменту екології 

та природних ресурсів ОДА,  

тел. (0462) 65-37-07, 

e-mail: deko_22@cg.gov.ua  

7.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

«Довгострокової 

комплексної 

регіональної програми 

коригування, 

розроблення 

містобудівної 

документації та 

місцевих правил 

забудови населених 

пунктів Чернігівської 

області на 2004-2020 

роки» 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Січень Громада 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 

8.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

«Обласної програми 

паспортизації об’єктів 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

Січень Громада області Клименко Роман Григорович, 

начальник відділу 

територіального планування та 

охорони пам’яток архітектури 

mailto:dszpost@cg.gov.ua
mailto:deko_22@cg.gov.ua
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культурної спадщини 

містобудування та 

архітектури, садово-

паркового мистецтва 

Чернігівської області на 

2013-2020 роки» 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Управління містобудування та 

архітектури ОДА,  

тел. (0462) 67-55-06, 

e-mail: umba_post@cg.gov.ua 

9.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

«Регіональної цільової 

Програми ведення 

містобудівного 

кадастру Чернігівської 

області на 2016-2019 

роки» 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Січень Громада 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 

10.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 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 

11.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 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 

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
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12.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 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 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  

13.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

обласної Програми 

забезпечення населення 

Чернігівської області 

спеціалізованою 

медичною допомогою 

на 2016-2020 роки 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Січень-лютий Працівники сфери 

охорони здоров’я, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Пулін Володимир Олексійович, 

заступник начальника 

Управління охорони здоров’я 

ОДА-начальник відділу 

організації медичної допомоги та 

мобілізаційної роботи,  

тел.(0462) 67-27-87, 

e-mail: oblzdravcn@ukr.net 

14.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

обласної Програми 

боротьби з 

онкологічними 

захворюваннями на 

2017-2021 роки. 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Січень-лютий Працівники сфери 

охорони здоров’я, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Пулін Володимир Олексійович, 

заступник начальника 

Управління охорони здоров’я 

ОДА-начальник відділу 

організації медичної допомоги та 

мобілізаційної роботи,  

тел.(0462) 67-27-87, 

e-mail: oblzdravcn@ukr.net 

15.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

обласної Програми 

попередження дитячої 

безпритульності та 

бездоглядності, 

розвитку сімейних 

форм виховання дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Січень-лютий Інститути 

громадянського 

суспільства 

Зеленько Людмила Федорівна, 

начальник Служби у справах 

дітей ОДА,  

тел. (0462) 65-17-64, 

e-mail: ssd_post@cg.gov.ua  

mailto:did_post@cg.gov.ua
mailto:oblzdravcn@ukr.net
mailto:oblzdravcn@ukr.net
mailto:ssd_post@cg.gov.ua
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батьківського 

піклування, на 2017-

2021 роки 

16.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

обласної Програми із 

забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа на 2016-2020 

роки 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Січень-лютий Інститути 

громадянського 

суспільства 

Зеленько Людмила Федорівна, 

начальник Служби у справах 

дітей ОДА,  

тел. (0462) 65-17-64, 

e-mail: ssd_post@cg.gov.ua  

17.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

Регіональної програми 

розвитку автомобільних 

доріг загального 

користування місцевого 

значення на 2019–2022 

роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю»  веб-сайту 

УКБ 

Січень - лютий Інститути 

громадянського 

суспільства 

Стариш Віталій Федорович, 

начальник відділу Розвитку 

мережі автомобільних доріг 

Управління капітального 

будівництва ОДА  

тел. (04622) 678-522 

е-mail: did_post@cg.gov.ua   

18.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

Програми соціальної 

підтримки учасників 

антитерористичної 

операції, операції 

Об’єднаних сил, членів 

їх сімей, бійців-

добровольців у 

Чернігівській області на 

2019-2023 роки 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Лютий  Військовослужбовці, 

які беруть участь в 

антитерористичній 

операції, інститути 

громадянського 

суспільства 

Шибиріна Вікторія Петрівна, 

начальник відділу з питань 

управління персоналом та 

організаційної роботи 

Департаменту соціального 

захисту населення ОДА,  

тел. (0462) 72-40-99, 

e-mail: dszpost@cg.gov.ua  

19.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

Лютий Інститути 

громадянського 

Шибиріна Вікторія Петрівна, 

начальник відділу з питань 

mailto:ssd_post@cg.gov.ua
mailto:did_post@cg.gov.ua
mailto:dszpost@cg.gov.ua
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Програми залучення 

організацій 

громадянського 

суспільства до надання 

соціальних послуг за 

рахунок бюджетних 

коштів у 2019 році 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

суспільства управління персоналом та 

організаційної роботи 

Департаменту соціального 

захисту населення ОДА,  

тел. (0462) 72-40-99, 

e-mail: dszpost@cg.gov.ua  

20.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

Програми фінансової 

підтримки обласних 

громадських 

організацій інвалідів та 

ветеранів на 2016-2020 

роки  

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«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, 

e-mail: dszpost@cg.gov.ua . 

21.  Зведений звіт про 

виконання у 2019 році 

обласних програм 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Січень - лютий Структури 

господарювання у 

сфері АПК та 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Попова Людмила Петрівна, 

начальник управління – головний 

бухгалтер Департаменту 

агропромислового розвитку 

ОДА, 

тел. (0462) 77-45-29, 

e-mail: dapr_post@cg.gov.ua 

22.  Проєкт звіту про 

виконання у 2017 році 

обласної Програми 

передачі нетелей 

багатодітним сім’ям, які 

проживають у сільській 

місцевості Чернігівської 

області на 2016-2020 

роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Січень Суб’єкти 

господарювання та 

громадяни, зайняті у 

сфері 

агропромислового 

виробництва 

Олексенко Віктор Іванович,  

начальник відділу тваринництва 

та аквакультури Департаменту 

агропромислового розвитку 

ОДА, 

тел. (0462) 67-79-16, 

e-mail: dapr_post@cg.gov.ua 

23.  Проєкт звіту про 

виконання у 2018 році 

обласної Програми 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

Січень - лютий Інститути 

громадянського 

суспільства 

Штупун Яна Вікторівна, 

головний спеціаліст відділу 

організаційної та кадрової роботи 

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
http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/02/docs/%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF-%D1%87_%20%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%20%D0%B7_%20%D0%B7%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_.zip
http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/02/docs/%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF-%D1%87_%20%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%20%D0%B7_%20%D0%B7%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_.zip
http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/02/docs/%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF-%D1%87_%20%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%20%D0%B7_%20%D0%B7%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_.zip
http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/02/docs/%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF-%D1%87_%20%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%20%D0%B7_%20%D0%B7%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_.zip
http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/02/docs/%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF-%D1%87_%20%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%20%D0%B7_%20%D0%B7%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_.zip
http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/02/docs/%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF-%D1%87_%20%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%20%D0%B7_%20%D0%B7%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_.zip
http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/02/docs/%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF-%D1%87_%20%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%20%D0%B7_%20%D0%B7%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_.zip
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розвитку фізичної 

культури та спорту 

Чернігівської області на 

період 2017-2020 роки  

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА  

Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту ОДА, 

тел. (0462) 775-160, 

е-mail: dsms_shtupun@cg.gov.ua 

24.  Проєкт звіту про 

виконання у 2018 році 

обласної Програми 

оздоровлення та 

відпочинку дітей 

Чернігівської області на 

2016-2020 роки 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

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 

25.  Проєкт звіту про 

виконання у 2018 році 

обласної цільової 

Програми з 

національно-

патріотичного 

виховання на 2017-2020 

роки 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

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 

26.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

обласної Програми 

«Молодь 

Чернігівщини» на 2016-

2020 роки 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

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 

27.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

Комплексної обласної 

програми  

підтримки сім’ї, 

забезпечення ґендерної 

рівності та протидії 

торгівлі людьми на 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

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 

mailto:dsms_shtupun@cg.gov.ua
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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період до 2020 року 

28.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році  

Програми покращення 

матеріально-технічного 

забезпечення заходів 

територіальної оборони,  

військових частин та 

правоохоронних 

органів, які 

дислокуються на 

території Чернігівської 

області, на 2019 рік 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультац

ії з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Лютий-

березень  

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, 

e-mail: dcz_post@cg.gov.ua 

 

29.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

Цільової соціальної 

програми розвитку 

цивільного захисту 

Чернігівської області на 

2016-2020 роки  

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультац

ії з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Лютий-

березень  

Громада області, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

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, 

e-mail: dcz_post@cg.gov.ua 

30.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

Програми розвитку 

малого та середнього 

підприємництва на 

2021-2027 роки 

 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Січень-лютий Підприємці, 

особи, що мають 

бажання розпочати 

власну справу, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

 

Полторацька Світлана Іванівна, 

заступник директора 

Департаменту розвитку 

економіки та сільського 

господарства ОДА, 

тел. (0462) 669-156, 

е-mail: der_poltorac@cg.gov.ua; 

Голомозик Роман Петрович, 

заступник начальника управління 

- начальник відділу забезпечення 

розвитку підприємництва 

Департаменту розвитку 

mailto:dcz_post@cg.gov.ua
mailto:dcz_post@cg.gov.ua
mailto:der_poltorac@cg.gov.ua
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економіки та сільського 

господарства ОДА,  

тел. (0462) 669-156, 

е-mail: gue_prom@ukr.net 

31.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

Програми  

профілактики 

правопорушень у 

Чернігівській області на 

2016-2020 роки 

 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультац

ії з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Лютий-

березень  

Громада області, 

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 

32.  Проєкт звіту про 

виконання у 2019 році 

Програми створення 

страхового фонду 

документації 

Чернігівської області на 

2016-2020 роки 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Лютий Працівники галузі 

культури, житлово-

комунального 

господарства,  

суб’єкти 

господарювання 

Новик Наталія Петрівна, 

начальник відділу формування 

Національного архівного фонду 

та діловодства Держархіву 

області,  

тел. (0462) 645-966,  

e-mail: archive_cn@arch.gov.ua   

33.  Питання розвитку 

заповідної справи в 

області 

Засідання робочої групи І квартал Громади населених 

пунктів, інститути 

громадянського 

суспільства, 

науковці, 

представники 

зацікавлених сторін 

Синіговець Віталіна Дмитрівна, 

начальник управління заповідної 

справи та природних ресурсів 

Департаменту екології та 

природних ресурсів ОДА,  

тел. (0462) 67-48-72, 

e-mail: deko_pzf@cg.gov.ua 

34.  Про призначення 

обласної щорічної 

премії 

ім. І.В. Буяльського у 

галузі охорони здоров’я 

Чернігівської області 

(прийом клопотань 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Квітень-травень Працівники сфери 

охорони здоров’я, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Лебедєва Тетяна Миколаївна, 

начальник відділу управління 

медичними кадрами та роботи зі 

зверненнями громадян,  

тел.(0462) 66-54-16,  

e-mail: oblzdravcn@ukr.net  

mailto:dcz_post@cg.gov.ua
mailto:archive_cn@arch.gov.ua
mailto:oblzdravcn@ukr.net
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щодо кандидатур до 

нагородження) 

35.  Проєкт рішення 

Чернігівської обласної 

ради «Про 

затвердження 

додаткового переліку 

видатків обласного 

фонду охорони 

навколишнього 

природного середовища 

на 2020 рік» 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

ІІ квартал Інститути 

громадянського 

суспільства 

Новак Василь Андрійович, 

заступник директора – начальник 

управління природоохоронних 

програм та оцінки впливу на 

довкілля Департаменту екології 

та природних ресурсів ОДА,  

тел. (0462) 65-37-07, 

e-mail: deko_22@cg.gov.ua 

36.  Проєкт рішення 

Чернігівської обласної 

ради «Про внесення 

змін до Програми 

охорони навколишнього 

природного середовища 

Чернігівської області на 

2014 - 2020 роки, 

затвердженої рішенням 

обласної ради від 

17 червня 2014 року» 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

ІІ – IV квартал Інститути 

громадянського 

суспільства 

Новак Василь Андрійович, 

заступник директора – начальник 

управління природоохоронних 

програм та оцінки впливу на 

довкілля Департаменту екології 

та природних ресурсів ОДА,  

тел. (0462) 65-37-07, 

e-mail: deko_22@cg.gov.ua 

37.  Підсумки розвитку 

освіти області у 2019-

2020 навчальному році 

та основні напрями 

розвитку освіти у 2020-

2021 навчальному році. 

Обласна серпнева 

конференція, педагогічні 

працівники області 

Серпень Педагогічні 

працівники області, 

профспілка 

працівників освіти 

Конопацький Микола 

Анатолійович, начальник 

Управління освіти і науки ОДА,  

тел. (0462)3-33-37, 

e-mail: uon_post@cg.gov.ua   

38.  Проєкт обласної 

Програми державного 

моніторингу у галузі 

атмосферного повітря 

на 2021-2025 роки 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

Cерпень Інститути 

громадянського 

суспільства 

Ганжа Валентина Юріївна, 

начальник відділу екологічного 

моніторингу управління 

заповідної справи та екологічного 

моніторингу Департаменту 

mailto:uon_post@cg.gov.ua
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ОДА екології та природних ресурсів 

ОДА, 

тел. (0462) 67-79-14, 

e-mail: deko_mon@cg.gov.ua 

39.  Усиновлення дітей: 

стан справ та 

перспективи 

Засідання «за круглим 

столом» 

Вересень Інститути 

громадянського 

суспільства, 

представники 

неурядових 

організацій, що 

опікуються 

питаннями захисту 

прав дітей 

Зеленько Людмила Федорівна, 

начальник Служби у справах 

дітей ОДА,  

тел. (0462) 65-17-64, 

e-mail: ssd_post@cg.gov.ua  

40.  Проєкт обласної 

Програми підтримки 

розвитку інформаційної 

та видавничої сфери 

Чернігівщини на 2021—

2023 роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Вересень 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  

41.  Проєкт обласної 

Програми підтримки 

розвитку інформаційної 

та видавничої сфери 

Чернігівщини на 2021—

2023 роки 

Обговорення у рубриці 

«Консультації з 

громадськістю» / «Електронні 

консультації з громадськістю» 

веб-сайту ОДА 

Вересень 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  

42.  Проєкт потреби в 

асигнуваннях на 

2020 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 - 

листопад 

Громади населених 

пунктів  області, 

інститути 

громадянського 

суспільства, суб’єкти 

господарювання 

Керівники структурних 

підрозділів ОДА, що є головними 

розпорядниками коштів  

обласного бюджету 

mailto:deko_mon@cg.gov.ua
mailto:ssd_post@cg.gov.ua
mailto:did_post@cg.gov.ua
mailto:did_post@cg.gov.ua


13 

 

43.  Проєкт обласної 

Програми розвитку 

малого  і середнього 

підприємництва на 

2021-2027 роки 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

IV квартал Підприємці, 

особи, що мають 

бажання розпочати 

власну справу, 

представники 

громадських 

організацій 

 

Полторацька Світлана Іванівна, 

заступник директора 

Департаменту розвитку 

економіки та сільського 

господарства ОДА, 

тел. (0462) 669-156, 

е-mail: der_poltorac@cg.gov.ua 

Голомозик Роман Петрович, 

заступник начальника управління 

- начальник відділу забезпечення 

розвитку підприємництва 

Департаменту розвитку 

економіки та сільського 

господарства ОДА,  

тел. (0462) 669-156, 

е-mail: gue_prom@ukr.net 

44.  Проєкт Програми 

створення страхового 

фонду документації 

Чернігівської області на 

2021-2025 роки 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Жовтень-

листопад 

Працівники галузі 

культури, житлово-

комунального 

господарства,  

суб’єкти 

господарювання 

Новик Наталія Петрівна, 

начальник відділу формування 

Національного архівного фонду 

та діловодства Держархіву 

області, тел. 645-966;  

e-mail: archive_cn@arch.gov.ua  

45.  Стратегічна екологічна 

оцінка Програми 

охорони навколишнього 

природного середовища 

Чернігівської області на 

2021-2027 роки  

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Листопад -

Грудень 

Інститути 

громадянського 

суспільства 

Новак Василь Андрійович, 

заступник директора – начальник 

управління природоохоронних 

програм та оцінки впливу на 

довкілля Департаменту екології 

та природних ресурсів ОДА,  

тел. (0462) 65-37-07, 

e-mail: deko_22@cg.gov.ua  

46.  Стратегічна екологічна 

оцінка регіонального 

плану управління 

відходами в 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

Листопад - 

Грудень 

Інститути 

громадянського 

суспільства 

Небрат Тетяна Григорівна, 

начальник відділу регулювання 

природних ресурсів та відходів 

управління бюджетного 

mailto:der_poltorac@cg.gov.ua
mailto:archive_cn@arch.gov.ua
mailto:deko_22@cg.gov.ua
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Чернігівській області. громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

фінансування та природних 

ресурсів Департаменту екології 

та природних ресурсів ОДА, 

тел. (0462) 65-16-19, 

e-mail: deko_zast@cg.gov.ua 

47.  Проєкт програми 

покращання 

матеріально-технічного 

забезпечення 

військових частин, що 

дислокуються на 

території Чернігівської 

області, які беруть 

участь в 

антитерористичній 

операції  на 2021 рік 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультац

ії з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Грудень Військовослужбовц

і, 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, 

e-mail: dcz_post@cg.gov.ua 

 

48.  Проєкт регіонального 

плану управління 

відходами в 

Чернігівській області 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Грудень Інститути 

громадянського 

суспільства 

Небрат Тетяна Григорівна, 

начальник відділу регулювання 

природних ресурсів та відходів 

управління бюджетного 

фінансування та природних 

ресурсів Департаменту екології 

та природних ресурсів ОДА, 

тел. (0462) 65-16-19, 

e-mail: deko_zast@cg.gov.ua  

49.  Проєкт рішення 

Чернігівської обласної 

ради «Про 

затвердження переліку 

видатків обласного 

фонду охорони 

навколишнього 

природного середовища 

на 2021 рік» 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Грудень Інститути 

громадянського 

суспільства 

Новак Василь Андрійович, 

заступник директора–начальник 

управління природоохоронних 

програм та оцінки впливу на 

довкілля Департаменту екології 

та природних ресурсів ОДА,  

тел. (0462) 65-37-07, 

e-mail: deko_22@cg.gov.ua  

mailto:deko_zast@cg.gov.ua
mailto:dcz_post@cg.gov.ua
mailto:deko_zast@cg.gov.ua
mailto:deko_22@cg.gov.ua
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50.  Проєкт Програми 

охорони навколишнього 

природного середовища 

Чернігівської області на 

2021-2027 роки 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» веб-сайту 

ОДА 

Грудень Інститути 

громадянського 

суспільства 

Новак Василь Андрійович, 

заступник директора – начальник 

управління природоохоронних 

програм та оцінки впливу на 

довкілля Департаменту екології 

та природних ресурсів ОДА,  

тел. (0462) 65-37-07, 

e-mail: deko_22@cg.gov.ua  

51.  Проєкт орієнтовного 

плану проведення ОДА 

консультацій з 

громадськістю на 

2021 рік 

Обговорення у рубриці «Для 

громадськості»/«Консультації 

з громадськістю» / 

«Електронні консультації з 

громадськістю» 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   

 

 

Директор Департаменту  

інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

Чернігівської обласної державної адміністрації                                І. СЛЕЗКО 
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