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

1.

Питання (проект
рішення), винесені на
обговорення

Назва заходу,
проведеного в
рамках
консультацій з
громадськістю

«Регіональна
програма Громадське
використання
обговорення
біоенергетичних
технологій у тепло- та
гарячому водопостачанні
в Полтавській області на
2016-2020 р.р. в рамках
проекту
ПРООН/ГЕФ
„Розвиток
та
комерціалізація
біоенергетичних
технологій
у
муніципальному секторі в
Україні».

2.

Профілактика дитячої
злочинності.

Засідання за
«круглим
столом»

3.

Щодо спільної роботи по Засідання за
вирішенню проблемних «круглим
питань
соціального столом»
захисту
громадян,
постраждалих внаслідок
Чорнобильської
катастрофи.

Дата
(строк)
проведення

Кількість
учасників

Категорії
учасників

Громадські слухання
24.05.2016
65
Депутати обласної ради,
представники
громадськості та
профільних
департаментів ОДА.

Засідання за «круглим столом»
05.04.2016
70
Представники
Департаменту освіти і
науки ОДА, органів
освіти РДА, МВК,
служби у справах дітей
ОДА, ГО, волонтери.
21.04.2016
30
Представники
Департаменту
соціального захисту
населення ОДА,
Чорнобильських
організацій 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://np.pl.ua/2016/05/poltavschyn
a-stane-pershoyu-v-ukrajini-zpryjnyattya-bioenerhetychnojiprohramy/ ,
http://www.oblrada.pl.ua/index.php/
the-news/7786-bioenergetikazamist-gazu

http://poltav-oblosvita.gov.ua/862provedeno-zasidannya-kruglogostolu-profilaktika-dityachojizlochinnosti.html
http://plsz.gov.ua/news.html

2

4.

Екологічні
проблеми Засідання за
Полтавської області та «круглим
шляхи їх розв’язання.
столом»

21.04.2016

55

5.

Вшанування
жертв
вірменського
упродовж
років.

пам’яті Засідання за
трагедії «круглим
народу столом»
1915-1922

22.04.2016

86

6.

До
Всесвітнього
дня Засідання за
охорони праці: «Стрес на «круглим
робочому
місці: столом»
колективний виклик».

28.04.2016

50

7.

«Крим — це Україна».

Засідання за
«круглим
столом»

18.05.2016

75

8.

«Тарас

Засідання за
«круглим
столом»
Засідання за
«круглим
столом»

20.05.2016

38

06.06.2016

15

9.

Шевченко
й
визвольні
змагання
української нації».
Про вплив засобів масової
інформації на розвиток
суспільства.

Голова Національної
екологічної ради
України Т.Тимочко,
представники
структурних підрозділів
ОДА, громадськості та
ЗМІ, науковці.
Депутати облради,
начальник управління
культури ОДА Г.Фасій,
та представники
вірменської,
грузинської, єврейської
та німецької громад у
м.Полтава.
Представники
Департаменті охорони
здоров’я ОДА, головні
лікарі та інженери з
охорони праці
лікувальнопрофілактичних
закладів області,
громадськість.
Історики, архівісти,
очільники
департаментів та
управлінь ОДА,
представники
громадських
організацій, студенти
ПУСКУ.
Представники
громадськості,
учнівська молодь.
Представники засобів
масової інформації
області.

http://www.admpl.gov.ua/news/ekologichniproblemi-oblasti-virishuvali-nazasidanni-kruglogo-stolu

http://np.pl.ua/2016/04/virmenskahromada-poltavschyny-prahne-abytrahediyu-1915-1922-rokivvyznaly-henotsydom/

http://www.admpl.gov.ua/news/stres-narobochomu-misci-kolektivniy-viklik

http://www.publicpolinfo.gov.ua/ne
ws/krim_-_tse_ukraina/

http://np.pl.ua/2016/05/dni-pamyatitarasa-shevchenka-zibralypoltavtsiv-za-kruhlym-stolom/
http://www.publicpolinfo.gov.ua/ne
ws/shanovni_zhurnalisti/
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співробітництво Засідання за
10. «Про
територіальних громад».
«круглим
столом»

10.06.2016

35

11. «Діалог влади і церкви —
запорука
міжконфесійного миру на
Полтавщині».
12. «Організація виховного
процесу у освітянських
таборах:
практика
і
перспективи».

Засідання за
«круглим
столом»

24.06.2016

25

Засідання за
«круглим
столом»

29.06.2016

13.

Органічна Україна 2016: Регіональний
органічне землеробство як Форум
стратегія
розвитку
сільських територій.

міжнародну
14. Про
підтримку наукових і
природоохоронних
завдань
НПП
«Пирятинський»,
про
весняну міграцію птахів у
НПП
«ДеснянськоСтарогутський»,
про
водні
ресурси
та

Всеукраїнська
екологічна
науковопрактична
конференція

35

Представників органів
виконавчої влади,
місцевого
самоврядування,
громадських організацій
області.
Представників органів
виконавчої влади,
релігійних та громадських
організацій області.

Представники
Департаменту освіти і
науки ОДА, члени
інституту
післядипломної освіти,
директори таборів
відпочинку та
представники
громадських
організацій.

Конференції, форуми
22.04.2016
80
Виробники органічних
продуктів, представники
ГС
«Полтавське
товариство сільського
господарства», ПДАА,
ПНТУ,
Центру
органічного
землеробства «Полтаваорганік»,
керівники
облорганізацій
та
асоціацій.
13.05.2016
95
Викладачі, аспіранти та
студенти
Київського
національного
університету
імені
Т.Г.Шевченка,
представники
НПП
«ДеснянськоСтарогутського»,
Хорольського

http://www.adm-pl.gov.ua/news/napoltavshchini-obgovoryuvalivprovadzhennya-zakonu-ukrayinipro-spivrobitnictvo-teritorialnih
http://np.pl.ua/2016/06/yakschoderzhava-v-nas-odna-j-tserkvamaje-buty-jedyna-mykola-bilokin/
https://tribuna.pl.ua/news/osvityaniobgovorili-umovi-pokrashhennyavidpochinku-ditej/

http://www.admpl.gov.ua/news/poltavshchinapidtrimuie-vprovadzhennyaorganichnogo-virobnictva

http://www.oblrada.pl.ua/index.php/
pirjatinskij-rajon/7741-xipirjatinski-ekologichni-chitannja
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біорізноманіття суходолу.

15. Децентралізація: стан та Форум
перспективи реформи в
місті Комсомольськ.

19.05.2016

350

16. Створення Міжнародного Міжнародна
Конфедеративного
конференція
Об’єднання та побудова
БалтійськоЧорноморської
Конфедерації.

20.05.2016

600

17. Фінансова, організаційна
та
консультативна
підтримка
об’єднаних
громад.

02.06.2016

85

Регіональний
форум
«Практичні
аспекти
децентралізації
влади та
побудова
багаторівневого

ботанічного
саду,
сільські голови, учителі,
викладачі, студенти і
учні
навчальних
закладів Пирятинського
району.
Представники органів
місцевого
самоврядування
Комсомольська, сільські
голови сіл Келеберда та
Салівка,
депутати
міської та сільських рад,
представники
громадських
організацій, волонтери,
учасники АТО, ЗМІ.
Голова
ВГО
"БалтійськоЧорноморська
Конфедерація"
В.Марюхно, народний
депутат
України
О.Юринець, заступник
голови
облради
А.Ханко,
іноземні
гості, архієпіскоп
Полтавський
і
Кременчуцький Федір,
політичні та громадські
діячі України, Литви,
Польщі,
науковці,
громадськість.
Голови сільських рад,
представники
громадських обєднань
області.

http://www.adm-pl.gov.ua/news/ukomsomolsku-vidbuvsya-forumdecentralizaciya-stan-ta-perspektivireformi-v-misti

http://www.oblrada.pl.ua/index.php/
gadjatskij-rajon/7774-mizhnarodnakonferentsija-u-gadjachi

http://www.admpl.gov.ua/view/news?page=3
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діалогу в
громадах»
Про
майбутній
розвиток
Публічний
18.
Полтави
та
виявити форум
недоліки
в
різних Інтегрованого
секторах міського життя.
розвитку міста
урок Зустріч з
19. Відкритий
патріотизму «З Україною громадськістю
в серці»

20. Щодо виконання законів Зустріч з
про декомунізацію.
громадськістю

21. Щодо соціального захисту Зустріч з
громадян, постраждалих громадськістю
внаслідок Чорнобильської
катастрофи.

22. Про підтримку учасників Зустріч з
АТО та родин загиблих громадськістю
захисників України.

Всеукраїнська
23. Організаційно-правові
аспекти
публічного науковоуправління в Україні.
практична

24.06.2016

25

Молодіжні громадські http://poltava.to/news/38985/
організації м. Полтава

Зустрічі з громадськістю, збори
20.04.2016
600
Голова ОДА В.Головко,
перший заступник
голови ОДА
А.Пісоцький та
Полтавський міський
голова О.Мамай,
молодь, учасники АТО,
волонтери.
21.04.2016
35
Директор Департаменту
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю ОДА
В.Штефан, працівники
апарату Полтавської
міськради,
громадськості.
25.04.2016
75
Голова ОДА В.Головко,
керівники структурних
підрозділів ОДА,
представники
громадських
чорнобильських
організацій області.
13.05.2016
140
Керівники області,
родини загиблих
учасників бойових дій,
представники
громадськості та ЗМІ.
Інтернет-, відео-конференції
22.04.2016
60
Студенти та викладачі
Полтавського
національного

http://np.pl.ua/2016/04/u-poltaviprojshov-vidkrytyj-urokpatriotyzmu-foto-video/

http://www.admpl.gov.ua/news/vidbulosyanavchannya-z-pitan-vikonannyazakoniv-pro-dekomunizaciyu

http://np.pl.ua/2016/04/u-poltavskijoda-nahorodyly-likvidatoriv-avarijina-chaes-foto/

http://www.admpl.gov.ua/news/rodini-zagiblihuchasnikiv-boyovih-diy-napoltavshchini-ne-splachuvatimutza-komunalni-poslugi
http://www.adm-pl.gov.ua/news/navseukrayinskiy-konferenciyi-upoltavi-govorili-pro-
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Інтернетконференція

технічного університеті
ім.
Ю.Кондратюка,
представники
органів
державної влади та
місцевого
самоврядування,
громадські діячі.
Заступник голови ОДА
Р.Товстий,
директор
Департаменту
агропромислового
розвитку
ОДА
С.Фролов,
керівники
причетних
установ,
представники ГО.

decentralizaciyu-ta-publichneupravlinnya

завершення Відео24.05.2016
15
http://www.adm24. Питання
посівної кампанії, про конференція під
pl.gov.ua/news/pitannya-agrarnogoорганізацію роботи по головуванням
sektoru-virishuvali-razom-izдогляду
за
посівами Міністра
ministrom-agrarnoyi-politiki-taсільськогосподарських
аграрної
prodovolstva-uk
культур та підготовку до політики
та
проведення
продовольства
агропромислової виставки України
«Агро-2016».
Т.Кутового.
Електронні консультації (обговорення на веб-сайті органу виконавчої влади)
Електронні
23.03.2016 - 50
Представники
http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6
25. Про звіт голови обласної
державної адміністрації
консультації на
23.04.2016
громадських об’єднань
про виконання Програми
офіційному вебобласті.
економічного і
сайті
соціального розвитку
облдержадмініст
Полтавської області та
рації
обласного бюджету за
2015 рік, а також про
здійснення делегованих
обласною радою
повноважень.
Електронні
04.04.2016- 50
Представники
http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6
26. Про затвердження
"Правил плавання
консультації на
04.05.2016
громадських об’єднань
малими/маломірними
офіційному вебобласті.
суднами на водних
сайті
об’єктах Полтавської
облдержадмініст
області"
рації
Електронні
10.04.2016- 60
Представники
http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6
27. Про затвердження
Програми національноконсультації на
15.05.2016
громадських об’єднань
патріотичного виховання офіційному вебобласті.
дітей та молоді у
сайті
Полтавській області на
облдержадмініст
2016-2020 роки.
рації
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28. Проект розпорядження
голови ОДА «Про
встановлення тарифів на
інвентаризацію
нерухомого майна для
приватного підприємства
„Полтавське бюро
технічної інвентаризації
"Інвентаризатор”.
29. Про внесення змін до
Плану заходів з реалізації
Стратегії розвитку
Полтавської області на
період 2015-2017 років.

Електронні
консультації на
офіційному вебсайті
облдержадмініст
рації

10.04.201615.05.2016

20

Представники
громадських об’єднань
області.

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

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

10.05.201615.06.2016

60

Представники
громадських об’єднань
області.

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

10.05.2016- 40
Представники
http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/6
30. Про внесення змін та
доповнень до рішення
15.06.2016
громадських об’єднань
двадцятої сесії обласної
області.
ради шостого скликання
від 25 грудня 2013 року
«Про цільову Програму
підтримки інвестиційної
діяльності, зміцнення
міжнародного іміджу та
розвитку міжнародного
співробітництва
Полтавської області на
2014-2016 роки».
Засідання Громадської ради при органі виконавчої влади, інших консультативно-дорадчих органів
підсумки Розширене
26.05.2016
150
Керівники ОДА,
http://www.adm-pl.gov.ua/news/u31. Про
економічного
і виїзне засідання
облради, голови РДА і
oblasti-zaplanovano-pidnyattyaсоціального розвитку та колегії ОДА
райрад, керівники
rivnya-socialnogo-zahistu-chlenivвиконання
бюджету
структурних підрозділів simey-zagiblih-uchasnikiv-at
області за І квартал 2016
ОДА та представники
року, про підняття рівня
громадських об’єднань
соціального
захисту
області.
членів сімей загиблих
учасників АТО та воїнівінтернаціоналістів,
про
створення опорних шкіл у
процесі
реформування

8

загальної
середньої
освіти,
про
перегляд
списків
перспективних
спортсменів області, які
отримують
стипендію
голови
обласної
державної адміністрації та
інші.
стан
захисту
32. Про
житлових та майнових
прав дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського піклування,
та осіб з їх числа.

Розширене
засідання
Координаційної
ради у справах
дітей при
облдержадмініст
рації

22.06.2016

20

Начальники служб у
http://www.adm-pl.gov.ua/news/22справах дітей
chervnya-2016-roku-vidbulosyaрайдержадміністрацій,
rozshirene-zasidannyaдиректори районних
koordinaciynoyi-radi-u-spravahцентрів соціальних
ditey-pri
служб для сім’ї, дітей та
молоді, представники
громадських об’єднань
області.
Інші заходи за участю представників громадськості (засідання робочих груп, наради тощо)
формування
і Виїзне засідання 02.04.2016
75
Голова ОДА В.Головко, http://www.oblrada.pl.ua/index.php/
33. Про
виконання
місцевих Комітету
заступники голови ОДА, the-news/7530-viyizne-zasidannjaбюджетів
Полтавської Верховної Ради
народні
депутати komitetu-verhovnoyi-radi-ukrayiniобласті
в
умовах України з питань
України від Полтавської z-pitan-bjudzhetu
реформування
бюджету
області,
депутати
міжбюджетних відносин.
облради, міські голови
міст обласного значення
області, керівники ряду
міністерств і відомств
України,
очільники
структурних підрозділів
ОДА, представники ГО.
04.04.2016
80
Керівники, структурних http://www.adm34. Про концепцію подальшої Нарада
співпраці
з
підрозділів ОДА та pl.gov.ua/news/valeriy-golovkoгромадськістю.
представники
akcent-shchodo-pereymenuvannyaгромадських об’єднань vulic-poltavi-potribno-robiti-sameобласті.
na-obgovorenn
Про
моніторинг
Засідання
04.04.2016
60
Керівники,
структурних
http://www.just.gov.ua/news/6534/
35.
впровадження
Плану робочої групи
підрозділів ОДА та
заходів
з
виконання
представники
Закону України «Про
громадських об’єднань
засудження
області.
комуністичного
та

9

націонал-соціалістичного
(нацистського)
тоталітарних режимів в
Україні
та
заборону
пропаганди
їхньої
символіки» на території
Полтавської області.
обласних Засідання
36. Обговорення
планів заходів з нагоди організаційного
30-ї
річниці комітету
Чорнобильської
катастрофи.

14.04.2016

25

Засідання
архітектурномістобудівної
ради при
Управлінні
містобудування
та архітектури
ОДА

14.04.2016

25

Колегія
Департаменту
фінансів ОДА

20.04.2016

65

Семінар

21.04.2016

35

розвитку Семінар
40. Щодо
громадянського
суспільства, відзначення
державних
свят
та
пам’ятних дат.

21.04.2016

45

план
37. “Детальний
території північно-східної
частини
с.Розсошенці,
обмеженої
вулицями
Фрунзе, Петровського та
коридором проходження
повітряної
лінії
електропередачі ПЛ 110
кВ Полтавського району
Полтавської області”.
38. Про виконання бюджету
за 1 квартал 2016 року та
особливості затвердження
місцевих бюджетів на
2016 рік.
роботи
39. Організація
комунальних музеїв та
заповідників у сучасних
умовах.

Керівники, структурних
підрозділів ОДА та
представники
чорнобильських
громадських об’єднань
області.
Представники
Управлінні
містобудування
та
архітектури
ОДА,
Щербанівської сільської
ради та громадськості.

http://np.pl.ua/2016/04/poltavtsihotuyutsya-vidznachyty-30-turichnytsyu-avariji-na-chaes/

Керівники,
РДА,
структурних підрозділів
ОДА та представники
громадських об’єднань
області.
Представники
управління
культури
ОДА,
Полтавського
краєзнавчого музею ім.
В.Кричевського
та
громадськості.
Представники
Департаменту
інформаційної діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
ОДА,
працівники РДА та МВК,
члени ГР при ОДА

http://finpl.gov.ua/component/conte
nt/article/3-news/18120042016kolegiya

http://www.admpl.gov.ua/news/pid-chaszasidannya-arhitekturnomistobudivnoyi-radi-rozglyadavsyadetalniy-plan-teritoriyi-piv

http://www.publicpolinfo.gov.ua/ne
ws/prezentatsiya_proektu_literaturn
o-kraeznavchi_marshruti_zemlyaki/

http://www.publicpolinfo.gov.ua/ne
ws/pitannya_vzaemodii_iz_gromad
skistyu_rozglyadalosya_na_seminar
i_i/
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41. Моніторинг реалізації в
Полтавській
області
проекту
„Місцевий
розвиток, орієнтований на
громаду”.
42. Електронне урядування можливості та переваги
цих систем для владних
структур і громадян.

Засідання
обласної
Координаційної
ради

26.04.2016

85

Керівники, структурних
підрозділів ОДА та
представники
громадських об’єднань.

http://www.admpl.gov.ua/news/procesvprovadzhennya-proektu-misceviyrozvitok-oriientovaniy-na-gromaduvivchali-na-zasidanniорганів http://www.0532.ua/article/1208404
влади,

Семінар

27.04.2016

40

43. Про проблемні питання
взаємодії
органів
місцевого
самоврядування, органів
Держгеокадастру
та
уповноважених органів з
питань містобудування та
архітектури у процесі
відведення
земельних
ділянок (надання дозволу
на розроблення проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки,
погодження
проекту, землевпорядна
експертиза);
Про
активізацію
процесу
розроблення
містобудівної
документації
на
місцевому рівні.
моніторинг
44. Про
впровадження
Плану
заходів
з
виконання
Закону України «Про
засудження
комуністичного
та
націонал-соціалістичного
(нацистського)
тоталітарних режимів в
Україні
та
заборону

Розширене
засідання колегії
Управління
містобудування
та архітектури
ОДА

27.04.2016

75

Представники
виконавчої
місцевого
самоврядування
та
громадськості.
Керівники Управління
містобудування
та
архітектури
ОДА,
головні
архітектори
районів, представники
територіальних
районних
підрозділів
Держгеокадастру,
голови Полузірської та
Зачепилівської
сільських
рад
Новосанжарського
району,
заступник
голови
Ковалівської
сільської
ради
Полтавського
району,
представники
громадських об’єднань.

Засіданні
робочої групи

12.05.2016

45

Керівники, структурних
підрозділів ОДА та
представники
громадських об’єднань
області.

http://www.admpl.gov.ua/news/informaciya-prorozshirene-zasidannya-kolegiyiupravlinnya-mistobuduvannya-taarhitekturi-oblde

http://np.pl.ua/2016/05/oblasnavlada-prahne-vrahuvaty-vsi-dumkypoltavtsiv-z-dekomunizatsiji/,
http://poltava.to/news/38439/http://
poltava.to/news/38439/
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пропаганди
їхньої
символіки» на території
Полтавської області.
виконання
та Обласний
45. Щодо
впровадження Програми семінар
розвитку та підтримки
аграрного
комплексу
Полтавщини
за
пріоритетними
напрямками на період до
2020 року.

19.05.2016

45

25.05.2015

150

взаємодію Нарада
47. Про
надрокористувачів
із
органами
місцевого
самоврядування
та
отримання
від
цього
користі для місцевих
громад.
48. Про розвиток паліативної Семінар
допомоги в Полтавській
області:
проблеми,
перспективи, досягнення.

06.06.2016

25

08.06.2016

150

49. Як отримати кошти з Семінар-тренінг
обласного бюджету на
реалізацію
заходів
громадських організацій.

09.06.2016

50

46. Робота
посттравматичним
стресовим розладом
учасників бойових дій.

з Семінар
в

Начальники і
спеціалісти управлінь
агропромислового
розвитку РДА,
Полтавської
сільськогосподарської
дорадчої служби,
керівники обласних
служб і представники
громадськості.
Члени Полтавської філії
ВГО «Товариство
Ветеранів АТО», лікарі,
психологи, волонтери,
соціальні працівники,
члени родин бійців,
демобілізовані.
Представники
нафтогазових
підприємств області,
місцевих громадських
організацій, науковці.

http://apk.admpl.gov.ua/novina/oblasniy-seminarz-pitannya-vikonannya-tavprovadzhennya-programi-rozvitkuta-pidtrimki

ГР при
облдержадміністрації,
представники
громадських організацій
області.
Представники
громадських організацій
області.

http://www.admpl.gov.ua/news/potribnovprovadzhuvati-novu-ideologiyukulturi-vidnoshennya-donevilikovnih-hvorih
http://www.publicpolinfo.gov.ua/ne
ws/gromadskih_aktivistiv_navchali
_yak_otrimati_koshti_z_oblasnogo

http://www.admpl.gov.ua/news/uchasnikamboyovih-diy-dopomozhutspravitisya-zi-stresom

http://www.admpl.gov.ua/news/miscevi-gromadipoltavshchini-mozhut-otrimuvatividsotok-vid-vidobutku-nafti-tagazu-na-svoyih

