Звіт про проведення консультацій з громадськістю у І кварталі 2016 року
Полтавська облдержадміністрація

№
з/п

Питання (проект рішення),
винесені на обговорення

1.

Про
будівництво
Беланівського
гірничозбагачувального
комбінату.

2.

Звіт про виконання
обласної Комплексної
програми соціального
захисту і соціального
забезпечення населення
області на 2013-2020 роки
щодо ефективності
використання коштів
обласного бюджету за
2015 рік та основні
напрямки фінансування на
поточний рік.
Звіт про виконання у 2015
році «Обласної Програми
сільськогосподарської
дорадчої діяльності на

3.

Назва заходу,
проведеного в
рамках
консультацій з
громадськістю

Громадські
слухання
представників
територіальної
громади (сіла
Бондарі,
Остапци і
Василенки)
Кременчуцького
району.
Громадське
обговорення

Громадське
обговорення

Дата
(строк)
проведення

Кількість
учасників

Категорії
учасників

Громадські слухання
14.01.2016
150
Перший заступник
голови ОДА
А.Пісоцький,
директор БГОКа
Ю.Химіч, керівники
району, жителі сіл та
громадські активісті з
м.Кременчук.

Адреса розміщення на веб-сайті
органу виконавчої влади звіту про
результати консультацій,
підготовленого з урахуванням вимог
п. 20, 24 Порядку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
від 03.11.2010 № 996

http://kgua.com/index.php/novosti/k
remenchug-i-regiony/item/7838obshchestvennost-bondarej-dalodobro-na-stroitelstvo-bgoka.html

11.02.2016

65

Керівники
Департаменту праці та
соціального захисту
населення та
представники ГР при
ОДА.

http://plsz.gov.ua/news.html

19.02.2016

30

Представники
Департаментів
агропромислового
розвитку ОДА,

http://apk.admpl.gov.ua/novina/publichnegromadske-obgovorennya-zvitupro-vikonannya-u-2015-roci-
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період до 2015 року».

4.

Звіт про виконання
«Комплексної програми
розвитку освітньої галузі
Полтавської області на
2011-2015 роки у 2015
році» та використання
бюджетних коштів на її
реалізацію.

Громадське
обговорення

24.02.2016

80

5.

Про використання коштів
обласного бюджету та
реалізацію Програми
оздоровлення та
відпочинку дітей на 20152019 роки, Програми з
реалізації молодіжної
політики, підтримки сім’ї,
забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і
чоловіків на 2015-2019
роки та пріоритети
діяльності на 2016 рік.
Звітів про виконання у
2015 році обласних
галузевих програм

Громадське
обговорення

25.02.2016

75

Громадське
обговорення

29.02.2016

120

6.

обласної дорадчої
служби, ГР при ОДА,
Асоціації фермерів та
приватних
землевласників
відродження
Полтавщини.
Працівники
Департаменту освіти і
науки ОДА, члени
Громадської ради при
ОДА, працівники
ПОІППО ім. М.В.
Остроградського, КУ
«Центр ФСМТ»,
представники
Асоціації директорів
шкіл області,
громадськості.
Представники
Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту
ОДА та представники
громадськості

oblasnoyi-programi

Представники
Департаменту
охорони здоров’я

http://www.admpl.gov.ua/news/medikipoltavshchini-zvituvalisya-pro-

http://poltav-oblosvita.gov.ua/824osvityani-poltavshchini-obgovorilivikonannya-kompleksnojiprogrami-rozvitku-osvitnoji-galuzipoltavskoji-oblasti-na-2011-2015roki.html

http://www.adm-pl.gov.ua/news/uoblderzhadministraciyiprozvituvalisya-pro-vikoristannyakoshtiv-oblasnogo-byudzhetu-tareali
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7.

8.

9.

10.

охорони здоров’я та
використання бюджетних
кошів на реалізацію цих
програм.
Звіт
про
виконання Громадське
обласного бюджету за обговорення
2015 рік.

Про дотримання прав
учасників бойових дій на
пільговий
проїзд
автомобільним
транспортом
на
приміських та міжміських
маршрутах,
що
не
виходять за межі області.
З нагоди Дня Соборності
України.

Засідання за
«круглим
столом»

ОДА та громадськості

vikoristannya-byudzhetnih-koshtivta-yih-realizaciyu

Представники
Департаменту
фінансів ОДА,
громадськості та
профільних
департаментів ОДА
Засідання за «круглим столом»
13.01.2016
65
Представники органів
виконавчої влади,
керівники
ветеранських ГО,
громадські активісти,
перевізники,
журналісти.

http://finpl.gov.ua/component/conte
nt/article/3-news/176--2015-

10.03.2016

65

Засідання за
«круглим
столом»

21.01.2016

45

Про виконання у 2015 році Засідання за
Комплексної
програми «круглим
сприяння
розвитку столом»
громадянського
суспільства
та
інформаційної сфери на
2013- 2015 роки.

25.01.2016

55

Представники
Департаменту
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю ОДА та
членів Громадської
ради при ОДА.
Представники
Департаменту
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю ОДА та
членів Громадської
ради при ОДА.

http://www.oblrada.pl.ua/index.php/
the-news/7134-pravo-uchasnikivbojovih-dij-na-pilgovij-proyizdmae-buti-zabezpecheno

http://np.pl.ua/2016/01/do-dnyasobornosti-u-poltavi-provelykruhlyj-stil/

http://www.admpl.gov.ua/news/zvituvali-provikonannya-kompleksnoyiprogrami-spriyannya-rozvitkugromadyanskogo-suspilstva-ta
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11.

12.

13.

Щодо
забезпечення
виконання
обласної
Комплексної
програми
соціального
захисту
і
соціального забезпечення
населення області на 20132020 роки в частині
надання компенсації за
пільговий
проїзд
автомобільним
транспортом
пільгових
категорій громадян.
Щодо відновлення роботи
Глобинського районного
будинку ветеранів.

Засідання за
«круглим
столом»

01.02.2016

24

Керівники
Департаменту праці та
соціального захисту
населення ОДА та ГО
учасників АТО.

http://plsz.gov.ua/news.html

Засідання за
«круглим
столом»

09.02.2016

25

http://plsz.gov.ua/news.html

Об’єднання
державного Засідання за
сектору, громадськості та «круглим
бізнесу з метою вирішення столом»
екологічних проблем.

09.02.2016

55

Керівники
Департаменту праці та
соціального захисту
населення ОДА та
представники
Глобинської райради
ветеранів.
Представники ОДА,
ГО «Суспільний
проект «Еколтава»,
ГО «Команда
Небайдужих», ВГП
«Нова Полтава», ГО
«Зелений світ», ГО
«Зелена молодь»,
студентське
самоврядування
ПНТУ, ПДАА,
керівники компанії
«Полтава-СКІ», ПАТ
«Полтавський
автоагрегатний
завод», І-БК

http://www.adm-pl.gov.ua/news/uoblderzhadministraciyi-virishuvaliekologichni-problemi

5

«Єврогарантбуд».
14.

Щодо
обговорення Засідання за
проекту
Програми «круглим
патріотичного виховання столом»
дітей
та
молоді
у
Полтавській області на
2016 – 2020 роки та обмін
досвідом роботи з питань
національно-патріотичного
виховання.

16.02.2016

85

15.

Доступу до лікування Засідання за
хронічних захворювань в «круглим
Полтавській області в столом»
умовах економічної кризи.

23.02.2016

25

16.

Питання
формування Засідання за
національно-патріотичної
«круглим
свідомості
полтавців столом»
засобами
масової
інформації.

25.02.2016

15

17.

Про
виконання
в Засідання за
Полтавській
області «круглим
Закону
України
„Про столом»
засудження
комуністичного
та

02.03.2016

75

Представники
Департаменту освіти і
науки ОДА,
представники міських
і районних управлінь
освіти, методисти
обласного інституту
післядипломної
педагогічної освіти ім.
М.В.Остроградського,
представники ГР при
ОДА.
Представники
Департаменту
охорони здоров’я
ОДА, БО «Світло
надії» та ГО «Інститут
аналітики та
адвокації».
Представники
Департаменту
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю ОДА,
представники ГР при
ОДА, ЗМІ.
Голови ОДА, облради,
голова
УІНП
В.В'ятрович,
представники органів
місцевого

http://poltav-oblosvita.gov.ua/815natsionalno-patriotichnevikhovannya-ditej-ta-molodi-odiniz-narizhnikh-kamenivstanovlennya-ukrajinskojiderzhavnosti.html

http://np.pl.ua/2016/02/u-poltaviprovely-kruhlyj-stil-po-dostupu-dolikiv-u-poltavskij-oblasti/

http://www.oblrada.pl.ua/

http://www.admpl.gov.ua/news/dekomunizaciya-napoltavshchini-zavershitsya-u-kvitni
http://np.pl.ua/2016/03/17-
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18.

націонал-соціалістичного
(нацистського)
тоталітарних режимів в
Україні
та
заборону
пропаганди
їхньої
символіки.
Забезпечення житлом
Засідання за
учасників АТО в рамках
«круглим
модернізації державних та столом»
місцевих житлових
програм.

10.03.2016

65

19.

Туристичний імідж як Засідання за
чинник
«круглим
конкурентоспроможності
столом»
регіону.
Досвід
Харківщини
та
Полтавщини.

11.03.2016

40

20.

Про виконання
України

14.03.2016

40

Закону Засідання за
«Про «круглим

самоврядування,
громадськості,
депутати
облради,
народні
депутати
України
А.Река,
Ю.Бублик.
Керівництво області,
представники міської
влади
Полтави,
Кременчука,
Комсомольська,
Миргорода і Лубен;
депутати
облради,
керівники
регіональних
управлінь
Фонду
сприяння
молодіжному
будівництву з інших
областей
України,
Центру
допомоги
учасникам
АТО,
представники
громадськості.
Представники
управління
інфраструктури
та
туризму
ОДА,
підприємців
туристичної
сфери,
науковці,
екскурсоводи,
студентська молодь.
Депутати
облради,
керівники
обласних

bereznya-parlament-zavershytprotses-dekomunizatsiji-nazv-sil-imist/

http://np.pl.ua/2016/03/u-poltavipidpysaly-memorandum-prospivpratsyu-z-derzhavnym-fondomspryyannya-molodizhnomuzhytlovomu-budivnytstvu-foto/

http://news.poltava.info/culture/194
23-u-poltavi-provedeno-krugliy-stilz-pitan-rozvitku-vnutrishnogoturizmu-v-regioni

http://poltava.to/news/37681/
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реформування державних і столом»
комунальних друкованих
засобів
масової
інформації».

21.

З нагоди Всесвітнього дня Засідання за
боротьби з туберкульозом: «круглим
«Об’єднуймось,
щоб столом»
покласти
край
туберкульозу!».

22.03.2016

45

22.

Водні
ресурси Засідання за
Полтавщини для сталого «круглим
розвитку, їх стан та столом»
виконання
заходів
по
економічному поліпшенню
річок,
водойм
та
гідротехнічних споруд.

22.03.2016

55

23.

Становлення та розвиток Засідання за
системи надання правової «круглим
допомоги в Україні з столом»
урахуванням
світового
досвіду 2016-2020 роки.

23.03.2016

75

комунальних
газет
«Зоря Полтавщина»,
«Село
Полтавське»,
члени
Громадських
рад при облраді та
ОДА.
Представники
Департаменту
охорони
здоров’я
ОДА, ГР при ОДА,
фахівці
державних,
неурядових
організацій, науковці.
Представники
Департаменту екології
та природних ресурсів
ОДА,
обласного
управління
водних
ресурсів,
регіонального
управління
водних
ресурсів, Державної
екологічної інспекції у
Полтавській області та
громадськості.
Представники
полтавських
вищих
навчальних закладів,
органів
виконавчої
влади, громадські
активісти, адвокати,
представники
правоохоронних
органів, директори та
працівники

http://www.admpl.gov.ua/news/obiednuymosshchob-poklasti-kray-tuberkulozu

http://www.adm-pl.gov.ua/news/nakruglomu-stoli-do-dnya-vodirozglyanuto-golovni-galuzevipitannya-oblasti

http://www.just.gov.ua/news/6514/
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Регіонального
і
місцевих центрів з
надання безоплатної
вторинної
правової
допомоги.
Конференції, форуми
24.

25.

26.

27.

Співпраця
влади
і Конференція
профспілок – у новому облради
форматі.
профспілок.
Людина,
суспільство, Регіональна
право:
історія
та наукова
сучасність.
конференція
студентської та
учнівської
молоді.
Леся Українка –
Всеукраїнська
письменниця, перекладач, наукова
фольклорист та
конференція.
громадський діяч.

27.01.2016

123

18.02.2016

230

27.02.2016

110

«Полтавська
складова Науковонаукової діяльності В.В. практична

01.03.2016

110

Представники
профспілкових
об’єднань області.
Студенти коледжів та
учні загальноосвітніх
навчальних закладів
Полтави та
Полтавської області.

http://oblrada.pl.ua/index.php/thenews/7218-spivpratsja-vladi-iprofspilok-u-novomu-formati
http://www.admpl.gov.ua/news/molodi-yuristipoltavshchini-prezentuvali-svoyidoslidzhennya

Представники
Управління культури
ОДА, відділення МГО
«Жіноча громада»,
Асоціації
«Klaipedos zalieji»
(Литовська
республіка),
ХарківськоПолтавської єпархії
УАПЦ, студенти
Вищого навчального
закладу Укоопспілки
«Полтавський
університет
економіки»,
громадськості.
Представники
Управління культури

http://np.pl.ua/2016/02/usyaukrajina-vklonylasya-145-richchyulesi-ukrajinky-v-poltavi/

http://www.poltavaculture.gov.ua/n
ovini/operativna-informatsiya/1157-
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Докучаєва».
«Полтавська
модель
розвитку
сільського
господарства на засадах
органічного
землеробства».

конференція на
честь 170-річчя
від дня
народження
видатного
природознавця

28.

Забезпечення дотримання
прав внутрішньо
переміщених осіб на
Полтавщині

Конференція

29.

Питання публічності і
відкритості
проведення
конкурсу
на
кращий
проект пам'ятника подіям і
учасникам
Революції
Гідності у Полтаві.
Щодо вирішення проблеми
виділення
земельних
ділянок
учасникам
бойових дій на Сході
України.

Зустріч з
громадськістю

11.01.2016

15

Зустріч з
учасникам АТО

03.02.2016

45

Питання
соціального Урочистий
13.02.2016
захисту,
що
сьогодні прийом афганців
найбільше
хвилюють
учасників бойових дій на
території інших держав.

65

30.

31.

ОДА, ГС «Полтавське
товариство сільського
господарства», Центра
органічного
землеробства ПП
«Агроекологія» та
студенти ПДАА,
громадськості.
03.03.2016
55
Представники
структурних
підрозділів ОДА, БО
«Світло надії», ГР при
ОДА.
Зустрічі з громадськістю, збори
Представники
громадських
об’єднань.

u-poltavi-vshanovuvali-zasnovnikapoltavskogo-kraeznavchogomuzeyu-v-v-dokuchaeva.html

http://np.pl.ua/2016/03/poltavyzjihalysya-fahivtsi-z-usijeji-oblastiaby-obhovoryty-zabezpechennyadotrymannya-prav-vpo/

http://www.oblrada.pl.ua/index.php/
the-news/7113-oleksandr-bilenkijumovi-konkursu-na-sporudzhennjapamjatnika-gerojam-nebesnoyisotni-zatverdjat-lishe-u-spivpratsi-zgromadskistju
Голова ОДА
http://www.admВ.Головко,
pl.gov.ua/news/valeriy-golovkoдемобілізовані бійці та problemu-vidilennya-zemliпредставники
uchasnikam-ato-maiemo-virishitiГоловного управління za-misyac
Держгеокадастру в
Полтавській області.
Заступник голови
http://www.oblrada.pl.ua/index.php/
обради А.Ханко,
the-news/7268-proveli-urochistijзаступник голови
prijom
ОДА О.Пругло,
активісти ОО УСВА,
директори профільних
Департаментів та

10

керівники
структурних
підрозділів ОДА.
32.

З питань роз’яснення змін Зустріч з
до Податкового Кодексу громадськістю
України та обґрунтування
доцільності
внесення
таких змін до установчих
документів неприбуткових
організацій.

33.

З питання реформування
системи надання
соціальних послуг.
Нематеріальна культурна
спадщина: збереження та
охорона
культурного
надбання.
Дорожня карта освітніх
Експертна
25.02.2016
реформ на період 2015зустріч у відео2025 рр.
режимі з СКМУ

34.

35.

Фахівців
Головного
управління Державної
фіскальної
служби
області, представники
релігійних
та
громадських
організацій.
Інтернет-, відео-конференції
Експертна
04.02.2016
6
Представники ГР при
зустріч у відеоОДА.
режимі з СКМУ
Експертна
11.02.2016
8
Представники ГР при
зустріч у відеоОДА.
режимі з СКМУ
23.02.2016

60

http://np.pl.ua/2016/02/fiskalnasluzhba-poltavschynyspivpratsyuje-z-relihijnymyorhanizatsiyamy-ta-hromadskistyu/

http://www.publicpolinfo.gov.ua/

http://www.publicpolinfo.gov.ua/

Представники
http://www.publicpolinfo.gov.ua/ne
Полтавського
ws/obgovorili_dorozhnyu_kartu_os
інституту
vitnih_reform/
післядипломної освіти
працівників освіти ім.
М.Остроградського,
обласного
методичного кабінету
навчальних закладів
мистецтва і культури,
Департаменту освіти і
науки ОДА.
Електронні консультації (обговорення на веб-сайті органу виконавчої влади)
6

11

36.

37.

38.

39.

40.

Про План заходів щодо
реалізації
в
області
Стратегії
державної
політики
сприяння
розвитку громадянського
суспільства в Україні у
2016 році
Про
презентацію
результатів дослідження
перспектив та стратегії
розвитку
ПОКП
«Аеропорт-Полтава».
Про
обласну
цільову
соціально-економічну
Програму
забезпечення
учасників АТО та членів їх
сімей житлом на 2016-2017
роки.
Про
затвердження
Комплексної
програми
комунікацій
влади
з
громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в
Полтавській області на
2016-2018 роки.
Проект
розпорядження
голови
ОДА
«Про
встановлення тарифів на
інвентаризацію
нерухомого майна для
приватного підприємства
«Полтавське
бюро
технічної
інвентаризації
«Інвентаризатор».

Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації

22.12.2015 –
22.01.2016

40

Представники
громадських
об’єднань області.

http://www.admpl.gov.ua/doclist/5?title=&date_filte
r%5Bvalue%5D%5Byear%5D=201
5&number

Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації
Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації
Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації

12.01.2016 –
12.02.2016

50

Представники
громадських
об’єднань області

http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6

14.01.2016 –
14.02.2016

50

Представники
громадських
об’єднань області

http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6

16.01.2016 –
16.02.2016

50

Представники
громадських
об’єднань області

http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6

Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації

18.01.2016 –
18.02.2016

50

Представники
громадських
об’єднань області

http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/5
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41.

42.

43.

44.

Про внесення змін до
Програми
підтримки
об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків
та
житловобудівельних кооперативів
Полтавської області для
виконання
заходів
з
енергозбереження на 20152020 роки.
Про внесення змін до
обласної
Програми
розвитку
фізичної
культури і спорту на 20122016 роки.
Про внесення змін та
доповнень до обласної
Комплексної
програми
соціального
захисту
і
соціального забезпечення
населення області на 20132020 роки.
Проект
розпорядження
голови
ОДА
«Про
затвердження тарифів на
платні
послуги,
які
надаються
лікувальнопрофілактичними
державними
та
комунальними закладами
охорони здоров’я області».

Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації

20.01.2016 –
20.02.2016

50

Представники
громадських
об’єднань області

http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6

Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації
Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації

20.01.2016 –
20.02.2016

50

Представники
громадських
об’єднань області

http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6

25.01.2016 –
25.02.2016

50

Представники
громадських
об’єднань області

http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6

Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації

26.01.2016 –
26.02.2016

50

Представники
громадських
об’єднань області

http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/5
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45.

Про внесення змін до
цільової
регіональної
Програми «Власний дім»
на 2012–2016 роки (зі
змінами).

46.

Про внесення змін до
обласної
Програми
забезпечення
молоді
житлом на 2013–2017
роки.

47.

Про внесення змін та
доповнень до обласної
Комплексної програми
соціального захисту і
соціального забезпечення
населення області на 20132020 роки.
Про внесення змін до
рішення десятої сесії
обласної ради шостого
скликання від 30 квітня
2015 року "Про обласну
програму оздоровлення та
відпочинку дітей на 2015 2019 роки".
Про внесення змін до
деяких рішень обласної
ради, про утворення
об’єднаних територіальних
громад від 13 серпня 2015
року.

48.

49.

Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації
Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації
Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації

15.02.2016 15.03.2016

30

Представники
громадських
об’єднань області

http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6

15.02.2016 15.03.2016

30

Представники
громадських
об’єднань області

http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6

19.02.201619.03.2016

50

Представники
громадських
об’єднань області

http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6

Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації

22.02.201622.03.2016

50

Представники
громадських
об’єднань області

http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6

Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації

04.03.201604.04.2016

30

Представники
громадських
об’єднань області

http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6
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50.

Про звіт голови обласної
Електронні
21.03.201630
Представники
http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6
державної адміністрації
консультації на
21.04.2016
громадських
про виконання Програми
офіційному вебоб’єднань області
економічного і соціального сайті
розвитку Полтавської
облдержадмініст
області та обласного
рації
бюджету за 2015 рік, а
також про здійснення
делегованих обласною
радою повноважень.
Засідання Громадської ради при органі виконавчої влади, інших консультативно-дорадчих органів

51.

Представлення
проекту
“Генеральний план села
Соснівка
на
території
Ковалівської
сільської
ради Полтавського району
Полтавської
області
з
планом
зонування
території” та інше.
Підсумки діяльності галузі
охорони здоров’я у 2015
році та завдання на
поточний рік.

52.

53.

Пріоритети діяльності у
галузях фізичної культури
та спорту, молодіжної та
сімейної політики на 2016
рік.

Засідання
архітектурномістобудівної
ради

26.01.2015

Засідання колегії 22.02.2016
Департаменту
охорони
здоров’я ОДА та
вченої ради
ВДНЗУ
«Українська
медична
стоматологічна
академія»
Засідання колегії 23.02.2016
Управління у
справах сім'ї,
молоді та
спорту ОДА

30

Керівники управлінні
містобудування та
архітектури ОДА,
представники
громадськості.

http://www.adm-pl.gov.ua/news/naarhitekturno-mistobudivniy-radipoltavskoyi-oblderzhadministraciyirekomenduvali-generalniy-

160

Заступник Міністра
охорони здоров’я
України – керівник
апарату Р.Василишин,
медики, науковці,
працівники ГУ
Держсанепідслужби в
Полтавській області,
представники
громадськості та ЗМІ.
Представники ОДА,
громадськості та ЗМІ.

http://www.admpl.gov.ua/news/roman-vasilishinvprovadzhennya-ekonomichnihmehanizmiv-uregulyuyut-potrebimedichnoyi-galuzi

80

http://www.adm-pl.gov.ua/news/uoblderzhadministraciyi-zatverdiliprioriteti-diyalnosti-u-galuzyahfizichnoyi-kulturi-ta-spor
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54.

«Про
підсумки Розширене
економічного і соціального засідання колегії
розвитку та виконання ОДА
бюджету області за 2015
рік» та інше.

55.

Питання
пріоритетних
напрямків
розвитку
діяльності
агропромислового
комплексу
області
в
умовах
сучасної
економіки.
Про
особливості
впровадження
національно-патріотичного
виховання
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах
області; Про схвалення
проекту
Програми
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
у Полтавській області на
2016-2020 роки.
Питання про здобутки,
проблеми і перспективи
розвитку територіальних
об’єднаних громад області;
про
завдання
щодо
вдосконалення
розвитку
агропромислового
комплексу області; про
обласну
Програму

56.

57.

26.02.2016

145

Засідання колегії 18.03.2016
Департаменту
агропромислово
го розвитку
ОДА

60

Засіданні колегії
Департаменту
освіти і науки
ОДА

22.03.2016

95

Виїзне засідання
колегії ОДА та
ради
регіонального
розвитку.

24.03.2016

105

Керівники ОДА,
облради, голови РДА і
райрад, структурних
підрозділів ОДА та
представники
громадських
об’єднань області.
Представники ОДА,
громадськості та ЗМІ.

http://finpl.gov.ua/component/conte
nt/article/3-news/1752602kolegiaoda

Представники
Департаменту освіти і
науки ОДА,
Полтавського
обласного інституту
післядипломної
педагогічної освіти ім.
М.В. Остроградського,
директори
позашкільних
навчальних закладів
та члени ГР при ОДА.
Керівники ОДА,
облради, голови РДА і
райрад, структурних
підрозділів ОДА та
представники
громадських
об’єднань області.

http://www.adm-pl.gov.ua/news/nazasidanni-kolegiyi-departamentuosviti-i-nauki-obgovoriliosoblivosti-vprovadzhennyanaciona

http://www.adm-pl.gov.ua/news/nazasidanni-kolegiyi-departamentuapk-virishuvali-pitannya-rozvitkudiyalnosti-agropromislovog

http://www.adm-pl.gov.ua/news/ushishackomu-rayoni-vidbulasyaviyizna-kolegiya-poltavskoyi-oda
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розвитку
дорожнього
господарства Полтавської
області на 2016-2018 роки
та про проблеми пільгових
пасажирських перевезень
на території області.
Інші заходи за участю представників громадськості (засідання робочих груп, наради тощо)
58.

59.

60.

61.

Презентація
проекту Засідання
Положення
про робочої групи
проведення конкурсного
відбору на заміщення
вакантної
посади
керівника
комунального
підприємства,
установи,
організації
спільної
власності територіальних
громад сіл, селищ та міст
Полтавської області зі
змінами та доповненнями.
Щодо
формування Нарада
Обласної
програми
забезпечення
учасників
АТО та членів їх сімей
житлом у 2016-2020 роках.

12.01.2016

27

Керівники ОДА,
облради та
представники
громадських
об’єднань області.

http://np.pl.ua/2016/01/v-oblasnijradi-obhovoryly-proektpolozhennya-pro-konkurs-naposadu-dyrektora-komunalnohopidpryjemstva/

13.01.2016

34

http://www.admpl.gov.ua/news/oblderzhadministrac
iya-planuie-zabezpechiti-zhitlomuchasnikiv-ato

Проект обласної програми
адресної допомоги на
відшкодування пільгового
перевезення
у
громадському
автомобільному
транспорті.
Щодо стану та стратегії
розвитку
туризму
і

Нарада презентація

25.01.2016

65

Керівники ОДА,
облради,
представники міських
рад області, РДА,
громадськості та
учасники АТО.
Керівники ОДА,
облради,
представники
громадськості та
учасники АТО.

Нарада презентація

04.02.2016

38

Керівники управлінні
інфраструктури та

http://news.poltava.info/culture/190
61-u-poltavi-provedeno-naradu-z-

http://www.admpl.gov.ua/news/poltavshchinapershoyu-v-ukrayinizaprovadzhuie-adresnevidshkoduvannya-na-proyizd-dlyauchasni
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курортів у регіоні.

62.

63.

64.

«Впровадження
енергоефективних заходів
у громадських будівлях із
застосуванням механізму
ЕСКО. Роль органів
державної та місцевої
влади».
Щодо забезпечення потреб
дитини у розвитку та
вихованні, створення умов
для реалізації права
дитини на сімейне
виховання, запровадження
у реабілітаційній роботі з
вихованцями центрів
соціально-психологічної
реабілітації дітей системи
педагогічних та правових
заходів, спрямованих на
діагностику, корекцію та
розвиток дітей.
«Впровадження
енергоефективних заходів
у житлових будівлях із
застосуванням механізму
ЕСКО. Роль ОСББ».

Практичний
семінар

09.02.2016

35

Міжрегіональни 10.02.2016
й семінар-нарада

40

Практичний
семінар

50

10.02.2016

туризму ОДА,
керівників підрозділів
РДА , МВК, ГО
туристичного
спрямування,
представники
туристичного бізнесу.
Представників органів
державної та місцевої
влади, експерти
Проекту українськонімецького
співробітництва GIZ,
члени ГР при ОДА.
Представники служб у
справах дітей та
керівників закладів
соціального захисту
дітей Полтавської та
Запорізької областей,
ГР при ОДА.

pitan-stanu-ta-strategii-rozvitkuturizmu-i-kurortiv-u-regioni

Представники
структурних
підрозділів ОДА,
ОСББ та ЖБК з міст
Полтава, Миргород,
Комсомольськ та
зацікавлених ГО.

http://www.admpl.gov.ua/news/eksperti-proektuenergoefektivnist-u-gromadahshcho-realizuietsya-giz-provelipraktichniy-semin

http://np.pl.ua/2016/02/napoltavschyni-perebuvayut-ekspertyproektu-ukrajinsko-nimetskohospivrobitnytstva-gizenerhoefektyvnist-u-hromadah-foto/

http://www.admpl.gov.ua/news/sluzhbi-u-spravahditey-poltavskoyi-ta-zaporizkoyioblastey-obminyalisya-dosvidomroboti
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65.

66.

67.

68.

Впровадження Плану
заходів з виконання Закону
України „Про засудження
комуністичного та
націонал-соціалістичного
(нацистського)
тоталітарних режимів в
Україні та заборону
пропаганди їхньої
символіки" на території
області.
Про обласний конкурс
проектів розвитку
територіальних громад
Полтавської області 2016
року.

Засідання
робочої групи

11.02.2016

65

Представники
структурних
підрозділів ОДА,
голови РДА,
представники
громадськості.

http://www.publicpolinfo.gov.ua/ne
ws/u_mistsevih_gromad_zalishilosy
a_8_dniv_abi_perejmenuvati_vulits
i/

Нарада міських
голів та голів
районних рад

23.02.2016

100

http://www.oblrada.pl.ua/index.php/
the-news/7317-u-rusli-spivpratsi

Про доповнення Обласної
програми соціальноекономічного розвитку
окремим розділом, що
стосуватиметься полтавців
з особливими потребами.
Підсумки діяльності
проекту DESPRO
„Підтримка
децентралізації в Україні”
за попереднім етапом та
узгодження напрямків

Нарада

23.02.2016

25

Засідання
Регіонального
наглядового
комітету
швейцарськоукраїнського

23.02.2016

25

Голова облради,
голова ОДА, члени
ради обласного
конкурсу проектів
розвитку
територіальних
громад Полтавської
області, керівники
органів місцевого
самоврядування¸
представники ГР при
ОДА, ЗМІ.
Голова ОДА,
представники
структурних
підрозділів ОДА,
представники ГР при
ОДА, учасники АТО.
Експерти з питань
децентралізації
Проекту DESPRO,
керівники ОДА, члени
координаційної ради
Проекту DESPRO у

http://www.admpl.gov.ua/news/oblasnu-programusocialno-ekonomichnogo-rozvitkudopovnyat-okremim-rozdilomshcho-stosuvatimets
http://www.adm-pl.gov.ua/news/uoblderzhadministraciyi-pidbilipidsumki-diyalnosti-proektu-despro
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співпраці у 2016 році.

проекту

Про реалізацію проекту
«Реформа ВІЛ-послуг у
дії» за фінансової
підтримки Агентства США
з міжнародного розвитку
(USAID).
Шляхи та методи
популяризації військової
служби за контрактом.

Засідання
Координаційної
ради

25.02.2016

55

Інструкторськометодичний
захід

01.03.2016

120

71.

Про правила охорони
праці.

Семінар-нарада

01.03.2016

105

72.

Щодо
державної Робоча зустріч
підтримки
об'єднаних
територіальних громад.

05.03.2016

65

69.

70.

Полтавській області,
представники ГР при
ОДА, ЗМІ.
Представники
Департаменту
охорони здоров'я
ОДА, компанії
Делойт, громадських
організацій області.
Голова ОДА
В.Головко, тво
обласного військового
комісара С.Манжос,
голови РДА, міські та
районні військові
комісари та
представники
громадськості.
Представники
Управління Держпраці
у Полтавській області,
інженери з охорони
праці усіх лікувальнопрофілактичних
закладів області,
громадськість.
Прем'єр-міністр
України А.Яценюк,
голова ОДА
В.Головко, голова
облради О.Біленький,
народний депутат
України А.Река,
голови РДА, члени ГР
при ОДА.

http://www.admpl.gov.ua/news/poltavshchinapotrapila-do-pereliku-10-regionivde-realizuvatimetsya-proektreforma-vil-poslughttp://np.pl.ua/2016/03/vid-tohoyak-yakisno-my-provedemo-nabirna-vijskovu-sluzhbu-zakontraktom-zalezhyt-chyvidbudetsya-mobilizatsiya-holovko/

http://www.admpl.gov.ua/news/medikivpoltavshchini-navchali-pravilamohoroni-praci

http://www.oblrada.pl.ua/
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73.

Про
діяльності
організацій
АТО.

74.

фінансування Нарада
громадських
учасників

14.03.2014

35

Основи
організації
та Всеукраїнський
технічні
можливості методичний
засобів
зв’язку,
що семінар
використовуються в ході
сучасних бойових дій.

15.03.2016

60

75.

Актуальні питання
виконання законів України
про декомунізацію.

Засідання
робочої групи

16.03.2016

35

76.

Підготовка проектних
пропозицій для отримання
фінансування з
Державного фонду
регіонального розвитку.

Тренінг

17.03.2016

45

Громов 56-57-33

Представники
структурних
підрозділів ОДА,
представники ГР при
ОДА, учасники АТО.
Представники
Українського центру
позашкільної освіти
(Київ), Полтавської,
Сумської, Харківської,
Дніпропетровської,
Київської та
Чернігівської
областей.
Представники
структурних
підрозділів ОДА,
представники ГР при
ОДА.
Представники
об’єднаних
територіальних
громад, Проекту
«Партнерство для
розвитку міст»,
Департаментів та
управлінь ОДА,
обласних КП.

http://kolo.poltava.ua/gromada-ivlada/dlya-otrimannyafinansuvannya-poltavskiorganizatsiyi-uchasnikiv-ato-mayutzminiti-status-31021.html
http://www.adm-pl.gov.ua/news/upoltavi-vivchali-osnoviorganizaciyi-ta-tehnichnimozhlivosti-zasobiv-zvyazku

http://www.just.gov.ua/news/6495/

http://www.admpl.gov.ua/news/navchitisya-pisatiproekti-shchob-zaluchati-koshti-tavirishuvati-miscevi-problemi

