ІНФОРМАЦІЯ
про заходи з проведення Полтавською облдержадміністрацією консультацій з громадськістю,
заплановані на листопад 2018 року
Питання (проект рішення),
яке планується винести на
обговорення

Заходи, які заплановані
в рамках обговорення

Орієнтовні
дати
проведення
заходів
експертної 14.11.2018

Про оголошення, зміну меж територій та Засідання
об’єктів природно-заповідного фонду групи
місцевого значення в межах області.
До 85 х роковин Голодомору 1932-1933 Засідання
років в Україні.
столом»

«за

круглим 23.11.2018

Про перебіг секторальної децентралізації Засідання
колегії 29.11.2018
та реформи місцевого самоврядування.
облдержадміністрації

Про проведення реорганізації/оптимізації
мережі поштового зв’язку області.
Роль
державних
органів
влади, Семінар-тренінг
суспільних і громадських організацій в
рішенні проблем гендерної дискримінації
та протидії торгівлі людьми.
Про забезпечення санаторнокурортним
Семінар
Лікуванням постраждалих учасників
антитерористичної операції, осіб з
інвалідністю загального захворювання та
з дитинства.

16.11.2018

14.11.2018

Додаток

Прізвище, ім’я, по батькові , посада, контактні дані
відповідальної особи
Гостудим Олександр Миколайович, головний спеціаліст
відділу земельних ресурсів та екомережі Департаменту
екології та природних ресурсів облдержадміністрації,
тел. (0532) 56-95-08, е-mail: eko@adm-pl.gov.ua
Пилипенко
Вікторія
Миколаївна,
директор
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації,
тел. (05322) 57-32-21, e-mail: info@adm-pl.gov.ua
Лебеденко
Вікторія
Володимирівна,
заступник
начальника управління економіки та стратегічного
розвитку Департаменту економічного розвитку, торгівлі
та залучення інвестицій облдержадміністрації,
тел. (05322)2-92-63, e-mail: gue@adm-pl.gov.ua
Марчишинець Сергій Миколайович, т.в.о. начальника
Управління інфраструктури облдержадміністрації,
тел. (0532) 50-04-03, e-mail: infrastruktura@adm-pl.gov.ua
Буцький Олександр Валерійович, начальник Управління
у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,
тел.(0532)60-64-93, е-mail: sport@adm-pl.gov.ua
Болюта Віра Миколаївна, начальник управління
кадрової роботи та у справах соціального захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації, тел. (0532) 63-12-32,
е-mail: plsz@adm-pl.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ
про заплановані на листопад 2018 року електронні консультації з громадськістю щодо проектів актів
Назва проекту
акта, що виноситься
на обговорення

Мета розроблення
проекту акта

Електронна адреса оприлюднення
проекту акта на офіційному веб-сайті
органу виконавчої влади

Орієнтовна
дата
проведення
обговорення
Проект рішення обласної Відповідно
до Обговорення у рубриці «Консультації з До 25.11.2018
ради «Про затвердження Водного
кодексу громадськістю»
на
веб-сайті
Правил
користування України.
облдержадміністрації:
http://www.admводними об’єктами для
pl.gov.ua/doclist/6
плавання на маломірних
(малих)
суднах
у
Полтавській області».

Прізвище, ім’я, по батькові,
посада, контактні дані
відповідальної особи органу
виконавчої влади
Марчишинець
Сергій
Миколайович, т.в.о. начальника
Управління
інфраструктури
облдержадміністрації,
тел. (0532) 50-04-03,
e-mail:
infrastruktura@admpl.gov.ua

