ЗВІТ
про проведення консультацій з громадськістю у ІІІ кварталі 2016 року
Полтавська облдержадміністрація
№ з/п

Питання (проект
рішення), винесені на
обговорення

Назва заходу,
проведеного в
рамках
консультацій з
громадськістю

1.

Актуальні питань
реорганізації галузі
охорони здоров’я
Полтавщини.

Громадське
обговорення

2.

Реформи децентралізації – Засідання за
європейський досвід
«круглим
Полтавським громадам
столом»

3.

Підтвердження статусу
Засідання за
неприбуткової організації. «круглим
Зміни у статуті.
столом»

Дата
(строк)
проведення

Кількість
учасників

Категорії
учасників

Громадські слухання
14.07.2016
45
Представники ГО «Рух
реформ», Департаменту
охорони здоров’я ОДА,
науковці, керівники
обласних лікувальнопрофілактичних
закладів та асоціацій.
Засідання за «круглим столом»
14.07.2016
45
Перший заступник
голови ОДА
А.Пісоцький, директор
Департаменту
економічного розвитку,
торгівлі та залучення
інвестицій ОДА
І.Іщенко, представники
органів місцевого
самоврядування.
04.08.2016
50
Представники
громадських формувань
області, Головного
територіального
управління юстиції у
Полтавській області та
ГУ ДФС в Полтавській
області.

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 р. № 996
http://www.admpl.gov.ua/news/poltavsku-oblastplanuietsya-zaluchiti-do-pilotnogoproektu-po-stvorennyu-gospitalnihokrugiv

http://www.admpl.gov.ua/news/reformidecentralizaciyi-ievropeyskiydosvid-poltavskim-gromadam

http://www.just.gov.ua/news/6821/
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4.

Щодо вшанування
Засідання за
подвигу захисників
«круглим
Вітчизни зі спорудженням столом»
в обласному центрі
пам’ятного комплексу
«Захисникам Вітчизни».

12.08.2016

35

5.

Щодо вшанування
подвигу українських
вояків зі спорудженням
пам’ятного комплексу в
обласному центрі.

Друге засідання
за «круглим
столом»

18.08.2016

20

6.

„Україна соборна і
незалежна: архівні
документи про шлях до
незалежності”
Щодо вшанування
подвигу українських
вояків зі спорудженням
пам’ятного комплексу в
обласному центрі.

Засідання за
«круглим
столом»

22.08.2016

30

Трете засідання
за «круглим
столом»

01.09.2016

25

8.

Щодо конкурсу на
реконструкцію площі
Леніна.

Засідання за
«круглим
столом»

09.09.2016

20

9.

Про об’єднання та

Засідання за

21.09.2016

35

7.

Начальник Управління
культури ОДА Г.Фасій,
головний архітектор
області О.Панков,
представників
Полтавського МВК, ГО
ветеранів і учасників
бойових дій у зоні АТО
Представники ГО
ветеранів бойових дій у
зоні АТО, ветеранів ЗСУ,
ГО «Членів сімей
загиблих
військовослужбовців
області у зоні АТО» та
фахівці у сфері
архітектури, скульптури,
образотворчого
мистецтва.
Науковці, історики,
представники засобів
масової інформації,
громадськість.
Представники ГО
ветеранів бойових дій у
зоні АТО, ветеранів ЗСУ,
ГО «Членів сімей
загиблих
військовослужбовців
області у зоні АТО» та
фахівці у сфері
архітектури, скульптури,
образотворчого
мистецтва.
Головний архітектор
області О.Панков,
представників
Полтавського МВК, ГО
ветеранів і учасників
бойових дій у зоні АТО
Представники

http://www.admpl.gov.ua/news/pro-pamyatniyznak-zahisnikam-vitchizni,
http://np.pl.ua/2016/08/u-poltaviobhovoryly-yakym-budepamyatnyj-znak-heroyam-ato/

http://www.admpl.gov.ua/news/pamyatniy-znakzahisnikam-nezalezhnosti-ukrayini

http://www.poltava.archives.gov.ua

http://www.admpl.gov.ua/news/tretie-zasidannyakruglogo-stolu-z-privodu-konkursuna-rekonstrukciyu-kolishnoyiploshchi-lenin

http://www.admpl.gov.ua/news/konkurs-narekonstrukciyu-ploshchi-leninabude-vseukrayinskim
https://www.facebook.com/poltavao
dague
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надання адміністративних
послуг в громаді "ЦНАП як інструмент роботи та
комунікації з
громадянами".
10. Про подальші
перспективи
впровадження проектів
розвитку територій на
Полтавщині.

«круглим
столом»

Засідання за
«круглим
столом»

23.09.2016

15

11. До 150-річчя від дня
народження М.С.
Грушевського

Засідання за
«круглим
столом»

29.09.2016

30

12. Напрямки співпраці
органів виконавчої влади
області з громадськістю у
2016 році

Засідання за
«круглим
столом»

30.09.2016

30

13. Щодо впровадження
Національного проекту
“Вчасна допомога” на
Полтавщині - створення
єдиної оперативнодиспетчерської служби
КУ “Полтавський
обласний центр екстреної
медичної допомоги та
медицини катастроф”.
14. Співпраця з Федеральною
німецькою установою з
міжнародного
співробітництва GIZ.
«Підтримка реформи
децентралізації в
Україні».

новостворених та
потенційних об'єднаних
територіальних громад
Полтавської області
Екперти проекту
"Підтримка реформи
децентралізації в Україні
", представники
об’єднаних громад
Полтавщини
Науковці, історики,
представники засобів
масової інформації,
громадськість.
Представники
громадських організацій
області.

Конференціяпрезентація

Конференції, форуми
01.08.2016
65
Голова ОДА, керівники
Департаменту охорони
здоров’я ОДА,
громадськості.

Стартова
конференція

11.08.2016

60

Голова ОДА В.Головко,
регіональний
координатор проекту
«Підтримка реформи
децентралізації в
Україні» К.Крюгер,
співробітники Проекту
О.Кріпко, координатор
Проекту Б.Алещенко,
радник проекту
А. Безпалок, голови

https://www.facebook.com/poltavao
dague

http://www.poltava.archives.gov.ua

http://www.publicpolinfo.gov.ua/ne
ws/perspektivni_napryamki_spivpra
tsi_organiv_vikonavchoi_vladi_polt
/
http://np.pl.ua/2016/08/u-ramkahproektu-vchasna-dopomoha-napoltavschyni-prezentuvaly-novusystemu-radiozvyazku-fotovideo/

http://www.admpl.gov.ua/news/poltavshchinapidpisala-memorandum-prospivpracyu-u-ramkah-novogoproektu-giz-pidtrimka-reform-

4

15.

16.

17.

18.

19.

20.

об’єднаних
територіальних громад.
«Феномен Більського
Наукова
12.08150
Науковці з різних
http://np.pl.ua/2016/08/110-rokivгородища – 2016».
конференція
13.08.2016
областей України,
tomu-rozpochalys-rozkopkyМолдови, Росії,
bilskoho-horodyscha-mizhnarodnaпредставники обласної
konferentsiya-u-kotelvi-foto-video/
та місцевої влади,
громадськість.
Зустрічі з громадськістю, збори
Змінимо країну разом!
Зустріч-дискусія 25.07.2016
100
Представники місцевого http://www.adm-pl.gov.ua/news/uДецентралізація: нові
самоврядування та
poltavskiy-oda-proyshla-zustrichможливості.
об’єднаних
diskusiya-z-luganskimi-kolegamiтериторіальних громад
shchodo-decentralizaciyi
Луганщини та
Полтавщини.
Електронні консультації (обговорення на веб-сайті органу виконавчої влади)
Про внесення змін та
Електронні
01.07.2016- 50
Представники
http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6
доповнень до
консультації на
26.07.2016
громадських об’єднань
Комплексної програми
офіційному вебобласті.
комунікацій влади з
сайті
громадськістю та
облдержадмініст
розвитку інформаційної
рації
сфери в Полтавській
області на 2016-2018
роки.
Про внесення змін до
Електронні
01.07.2016- 50
Представники
http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6
обласної Програми
консультації на
26.07.2016
громадських об’єднань
розвитку фізичної
офіційному вебобласті.
культури і спорту на
сайті
2012-2016 роки.
облдержадмініст
рації
Про внесення змін до
Електронні
07.07.2016- 50
Представники
http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6
складу комісії з
консультації на
26.07.2016
громадських об’єднань
реорганізації обласної
офіційному вебобласті.
комунальної установи
сайті
«Полтавський музей
облдержадмініст
дальньої авіації».
рації
Про внесення змін до
Електронні
08.07.2016- 50
Представники
http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6
Переліку
консультації на
26.07.2016
громадських об’єднань
природоохоронних
офіційному вебобласті.
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21.

22.

23.

24.

заходів для фінансування
з фонду охорони
навколишнього
природного середовища
Полтавської області в
2016 році, затвердженого
рішенням від 29 квітня
2016 року № 106.
Проект розпорядження
голови ОДА «Про
встановлення тарифів на
інвентаризацію
нерухомого майна для
приватного підприємства
«Полтавське бюро
технічної інвентаризації
„Інвентаризатор».
Проект розпорядження
голови ОДА «Про
встановлення тарифів на
інвентаризацію
нерухомого майна для
комунального
підприємства «Бюро
технічної інвентаризації
та містобудування
Полтавського району ».
Проект розпорядження
голови ОДА «Про
встановлення граничного
розміру плати за послуги,
що надаються на ТРК
«Алмазний» БПМП
«Степ».
Проект рішення обласної
ради «Про організацію
громадських робіт на 2016
рік.»

25. Проект рішення обласної

сайті
облдержадмініст
рації

Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації

04.07.201604.08.2016

50

Представники
громадських об’єднань
області.

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

Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації

13.07.201613.08.2016

50

Представники
громадських об’єднань
області.

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

Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації

18.07.201618.08.2016

50

Представники
громадських об’єднань
області.

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

Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації
Електронні

01.09.201630.09.2016

50

Представники
громадських об’єднань
області.

http://www.admpl.gov.ua/sites/default/files/r_ohr_2
016_pz.pdf

01.09.2016-

http://www.adm-
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ради «Про внесення змін
консультації на
30.09.2016
pl.gov.ua/sites/default/files/r_z_ppo
до Переліку
офіційному вебz_fonps_0.pdf
природоохоронних
сайті
заходів для фінансування облдержадмініст
з фонду охорони
рації
навколишнього
природного середовища
Полтавської області в
2016 році, затвердженого
рішенням від 29 квітня
2016 року № 106.»
01.09.2016- 50
Представники
http://www.adm26. Проект рішення обласної Електронні
ради «Про створення
консультації на
30.09.2016
громадських об’єднань
pl.gov.ua/sites/default/files/pr_pso_
комунального
офіційному вебобласті.
por.pdf
підприємства
сайті
"Полтавський
облдержадмініст
симфонічний оркестр"
рації
Полтавської обласної
ради.»
Засідання Громадської ради при органі виконавчої влади, інших консультативно-дорадчих органів
Засідання
06.07.2016
26
Керівники Управління
http://www.adm27. Проект «Генеральний
план села Гаркушинці на
архітектурномістобудування та
pl.gov.ua/news/arhitekturnoтериторії Гаркушинської
містобудівної
архітектури ОДА,
mistobudivna-rada-rozglyanula-triсільської ради
ради при
головні архітектори
proekti
Миргородського району
Управлінні
районів, представники
Полтавської області».
містобудування
громадських об’єднань.
Детальний план території та архітектури
Храмового комплексу
ОДА
Свято-Покровської
Церкви по вул.
Незалежності, 48а в селі
Мала Перещепина
Новосанжарського району
Полтавської області.
Розширене
12.07.2016
145
Керівники ОДА,
http://www.adm-pl.gov.ua/news/u28. Про екологічні проблеми
області, про процеси
виїзне засідання
облради, голови РДА і
lohvickomu-rayoni-vidbulasyaберегоруйнування
колегії ОДА та
райрад, керівники
viyizna-kolegiya-poltavskoyi-oda
Кременчуцького
ради
структурних підрозділів
водосховища. Хід
регіонального
ОДА та представники
виконання Програми
розвитку.
громадських об’єднань
«Питна вода Полтавщини
області.

7

на 2011-2020 роки».
Забезпечення дотримання
законодавства про
державну службу,
запобігання і протидії
корупції та стан
виконання завдань,
визначених
законодавчими актами,
розпорядженнями та
дорученнями голови
облдержадміністрації за
підсумками першого
півріччя 2016 року.
29. Про архітектурну й
загальну доступність
медичних закладів,
медичної допомоги та
інших послуг у сфері
охорони здоров’я для
людей з інвалідністю та
інших маломобільних
груп населення –
практики, досвід,
проблеми.

30. Програма розвитку
фермерства на
Полтавщині.

31. Розгляд проекту
“Історико-архітектурний
опорний план м. Лохвиця
Полтавської області з
визначенням зон охорони

Засідання
Комітету
забезпечення
доступності
інвалідів та
інших
маломобільних
груп населення
до об’єктів
соціальної та
інженернотранспортної
інфраструктур
при ОДА
Засідання
обласної
координаційної
ради при голові
ОДА з питань
розвитку
фермерства на
Полтавщині.
Засідання
архітектурномістобудівної
ради при
Управлінні

25.07.2016

80

Представники
громадських
організацій, що
об’єднують інвалідів.

http://www.admpl.gov.ua/news/pro-zasidannyadoradchogo-organu-komitetuzabezpechennya-dostupnosti-dlyalyudey-z-invalidnisty

28.07.2016

100

Керівники області,
представники Асоціації
фермерів та приватних
землевласників
«Відродження
Полтавщині».

http://www.admpl.gov.ua/news/programu-pidtrimkifermerstva-na-poltavshchinioblasna-vlada-rozrobit-razom-izagrariyami

18.08.2016

70

Керівники структурних
підрозділів ОДА,
представники
громадськості.

http://www.adm-pl.gov.ua/news/naspilnomu-zasidanni-arhitekturnomistobudivnoyi-radi-pri-upravlinnimistobuduvannya-ta-arhite
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пам’яток та історичних
ареалів”.

32.

33.

34.

35.

містобудування
та архітектури та
Консультативної
ради з питань
охорони
культурної
спадщини.
Про Генеральний план
Засідання
31.08.2016
міста Лохвиці
архітектурноЛохвицького району
містобудівної
Полтавської обла
ради при
Управлінні
містобудування
та архітектури
ОДА.
«Незалежній Україні - 25» Виїзне засідання 19.08.2016
та «Стан та перспективи
ГР при ОДА.
розвитку АПК
Полтавщини».
Виїзне засідання 09.09.2016
Про стан виконання
колегії
заходів щодо
Департаменту
забезпечення
агропромислово
продовольчої безпеки та
го
стабільної соціальної
розвитку ОДА
ситуації на ринку хліба
області на 2016/17
маркетинговий рік;
Про хід впровадження
обласної та районних
програм розвитку та
підтримки аграрного
комплексу Полтавщини
2020 року.
Засідання Ради
Щодо визначення
20.09.2016
громадських
кращого
експертів по
„Концептуального
визначенню
проекту „Територія
кращого
Майдану” у м. Полтава“.
„Концептуально

25

85

120

15

Члени архітектурномістобудівної ради при
Управлінні
містобудування та
архітектури
облдержадміністрації,
представники
громадськості.
Керівники структурних
підрозділів ОДА,
представники
громадськості.
Працівники
Департаменту
агропромислового
розвитку ОДА
начальники та головні
агрономи управлінь
агропромислового
розвитку РДА,
керівники насіннєвих
господарств районів,
представники
громадських об’єднань.

http://www.admpl.gov.ua/news/pitannyageneralnogo-planu-mista-lohvicivirishuvali-voblderzhadministraciyi

http://np.pl.ua/2016/08/yarmarkuyu
chy-v-sorochyntsyah-hromadskidiyachi-poltavschyny-vbolivaly-zanynishnij-vrozhaj/
http://www.adm-pl.gov.ua/news/naden-polya-virishuvali-pitannyashchodo-vprovadzhennyaoblasnoyi-ta-rayonnih-programrozvitku

Члени Ради громадських http://www.admекспертів, представники pl.gov.ua/news/rada-gromadskihгромадських організацій ekspertiv-ta-grupa-ekspertivzdiysnit-poperednyu-ekspertizukonkursnih-proektiv
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го проекту
„Територія
Майдану” у м.
Полтава“
Виїзне,
розширене
засідання колегії
облдержадмініст
рації.

120
Члени колегії
http://www.just.gov.ua/news/7027/
36. Про стан підготовки
22.09.2016
облдержадміністрації,
об’єктів ЖКГ до осінньопредставники
зимового періоду 2016/17
громадських
року.
організацій.
Про соціальний захист
населення в умовах
підвищення цін на ЖКГ
послуги.
Про проведення
дорожних робіт на
території області в 2016
році.
Інші заходи за участю представників громадськості (засідання робочих груп, наради тощо)
Робоча нарада
08.07.2016
45
Керівники ОДА,
http://www.adm37. Про реалізацію в
Полтавській області
керівництво та
pl.gov.ua/news/prodovzhuieПроекту Європейського
представники всіх
realizovuvatisya-proektu-poltavskaСоюзу «Полтавська
партнерів Проекту:
oblast-dlya-vnutrishnoобласть для внутрішньо
обласного центру
peremishchenih-osib-shcho
переміщених осіб»
зайнятості, БО «Світло
Надії», обласного
товариства Червоного
Хреста в Україні,
органів місцевого
самоврядування, та КУ
«Обласний контактний
цент» обласної ради.
55
Керівники ОДА,
http://www.adm38. Щодо ліквідації наслідків Засідання комісії 11.07.2016
надзвичайної ситуації, яка з техногеннодепутати обласної ради, pl.gov.ua/news/roman-tovstiyпризвела до погіршення
екологічної
представники
vzyav-uchast-u-naradi-shchodoекологічного стану в
безпеки та
Чорнухинського та
likvidaciyi-naslidkivЛубенському,
надзвичайних
Лохвицького районів,
nadzvichaynoyi-situaciyi-yaka
Лохвицькому та
ситуацій.
сільські голови та інші.
Чорнухинському районах.
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39. Психологічні аспекти
посттравматичних
стресових розладів та
посттравматичного
зростання.

Семінар

21.07.2016

70

Представники
Департаменту охорони
здоров’я ОДА, лікаріпсихологи та медичні
працівники міст та
районів області ,
громадськість.
Представників
структурних підрозділів
ОДА; керівників
установ та організацій
державної та
комунальної форми
власності Полтавщини,
члени ГР при ОДА.
Представники
громадських організацій
області.

http://www.admpl.gov.ua/news/psihologichniaspekti-posttravmatichnihstresovih-rozladiv-taposttravmatichnogo-zrostannya

40. Щодо роботи в системі
ProZorro.

Семінарпрактикум

22.07.2016

200

41. Розгляд конкурсних
пропозицій та проведення
моніторингу виконання
програм (проектів,
заходів) інститутів
громадянського
суспільства, для
виконання яких надається
підтримка за рахунок
коштів обласного
бюджету в 2016 році.
42. Розгляд конкурсних
програм (проектів,
заходів) інститутів
громадянського
суспільства, для
виконання яких надається
підтримка за рахунок
коштів обласного
бюджету в 2016 році.
43. Про надання державних
соціальних гарантій,
зокрема субсидій,
електронні пенсійні
посвідчення та соціальні
послуги.

Засідання
конкурсної
комісії
Департаменту
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
ОДА

11.08.2016

30

Засідання
конкурсної
комісії
Департаменту
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
ОДА
Лекторій

17.08.2016

35

Представники
громадських організацій
області.

http://www.publicpolinfo.gov.ua/ne
ws/do_nastupnogo_etapu_konkursu
_komisiya_dopustila_17_z_19_proe
ktiv/

18.08.2016

45

Вимушені переселенці,
керівник регіонального
офісу «Крим SOS»
Я.Ребрик, голова ГО
«Небайдужі жінки
Донбасу» Ю.Плужник,

http://np.pl.ua/2016/08/lektorijdlya-pereselentsiv-u-poltavi-prosubsydiji-ta-elektronni-pensijniposvidchennya-foto-video/

http://www.adm-pl.gov.ua/news/napoltavshchini-mayzhe-zavershilivprovadzhennya-sistemielektronnih-zakupivel-prozorro

http://www.publicpolinfo.gov.ua/ne
ws/provedeno_pershe_zasidannya_
konkursnoi_komisii/
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представники органів
виконавчої влади.
Науковці, представники
громадських організацій
туристичного
спрямування.

44. Про розвиток кластерної
моделі туристичної галузі
області з вивченням
передового досвіду.
Міжрегіональна
співпраця у сфері туризму
та курортів
45. Розгляд конкурсних
програм (проектів,
заходів) інститутів
громадянського
суспільства, для
виконання яких надається
підтримка за рахунок
коштів обласного
бюджету в 2016 році.
46. Про перспективу
створення об’єднаних
територіальних громад.

семінарпрактикум

18.08.2016

80

Публічний
захист
конкурсних
пропозицій
поданих на
конкурс.

25.08.2016

35

Представники
Департаменту
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю ОДА,
громадських організацій
області.

https://www.youtube.com/channel/
UCWDuXBg2bGZBNeE1r6RK_H
A

Семінар

29.08.2016

80

Депутати обласної,
районних рад, сільські
голови, громадськість.

http://www.adm-pl.gov.ua/news/nalubenshchini-mozhut-zyavitisyanovi-obiednani-gromadi

47. «Криворудський
дендропарк у системі
заповідних парків
України»

науковопрактичний
семінар

02.09.2016

40

Науковці, представники
громадських організацій
туристичного
спрямування.

48. "ОСББ — рушійна сила з
впровадження
енергоефективних заходів
у житловому секторі".

Семінар

19.09.2016

120

Голови ОСББ,
представники
громадських об’єднань
області.

http://www.poltavatour.gov.ua/news/nasemenivshchini-provedenonaukovo-praktichniy-seminar-zpitan-podalshogo-rozvitkudendroparku
https://www.facebook.com/poltavao
dague

http://www.poltavatour.gov.ua/news/pid-chassorochinskogo-yarmarkuprovedeno-mizhregionalniyseminar-praktikum-z-pitanrozvitku-tu

