ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови – керівник апарату
Черкаської обласної державної адміністрації
В. Коваль
" " грудня 2015 року
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік
(в редакції від

№

Питання або проект
нормативно-правового
акта

Виконання Указу Президента
України від 19.08.2008 № 725
„Про невідкладні заходи
щодо
захисту
власників
земельних
ділянок
та земельних часток(паїв)“

грудня 2015 року)

Захід, що
Строк
проводитиметься в
проведення
рамках консультацій консультацій
з громадськістю

Соціальні групи
населення та
заінтересовані
сторони, на які
поширюватиметься
дія рішення, що буде
прийняте за
результатами
консультацій
Проведення робочих Протягом року Громадськість,
нарад, в тому числі
сільськогосподарські
селекторних.
підприємства
всіх
Електронні
форм
власності
консультації
(орендарі)

Контактні дані
особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення консультацій
(телефон, е-mail)

Відділ розвитку сільських
територій
та
інвестицій,
харчової
та
переробної
промисловості Департаменту
агропромислового розвитку
обласної
державної
адміністрації
тел. (0472) 65-44-98
e-mail: reform2010@ ukr.net

2

Питання
правового
регулювання
надання
у користування на умовах
оренди
водних
об’єктів
області

Проведення робочих Протягом року Громадськість,
нарад, в тому числі
суб’єкти
селекторних.
господарювання,
Електронні
орендарі та інші особи,
консультації
які бажають отримати
в оренду водний об’єкт

Організація
конкурсних
торгів у сфері державних
закупок товарів та послуг,
та торгів по продажу права
користування на умовах
оренди водних об’єктів
у комплексі із земельною
ділянкою

Проведення робочих Протягом року Громадськість,
нарад, в тому числі
суб’єкти
селекторних.
господарювання,
Електронні
орендарі та інші особи,
консультації
які бажають отримати
в оренду водний об’єкт

Сільське
підприємництво
(в
рамках
проекту
„Підготовка
фахівців
з місцевого розвитку“)

Виїзні семінари по
районах

Консультації
з
питань
регіонального
розвитку
та стратегічного планування
територій (в рамках проекту
„Підготовка
фахівців
з місцевого розвитку“)

Виїзні семінари по
районах

Протягом 2016 Сільські голови, члени
року (1 район виконавчих комітетів,
– 1 раз на рік) представники
громадських
організацій,
місцеві
підприємці, мешканці
районів
Протягом 2016 Представники
РДА,
року (1 район члени
виконавчих
– 1 раз на рік) комітетів,
сільські
голови представники
громадських
організацій,
місцеві

Відділ розвитку сільських
територій
та
інвестицій,
харчової
та
переробної
промисловості Департаменту
агропромислового розвитку
обласної
державної
адміністрації
тел. (0472) 65-44-98
e-mail: reform2010@ ukr.net
Відділ розвитку сільських
територій
та
інвестицій,
харчової
та
переробної
промисловості Департаменту
агропромислового розвитку
обласної
державної
адміністрації
тел. (0472) 65-44-98
e-mail: reform2010@ ukr.net
Департамент
економічного
розвитку і торгівлі
тел. (0472) 37-35-31
e-mail: derit_15@ukr.net

Департамент
економічного
розвитку і торгівлі
тел. (0472) 37-35-31
e-mail: derit_15@ukr.net
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Обговорення щодо механізму
реалізації
наказу
№ 45
Міністерства
молоді
та спорту від 13.01.2014
Про затвердження Порядку
проведення
атестації
тренерів

Семінар

Обговорення та надання
роз’яснень
щодо
нормативно-правового
забезпечення
діяльності
дитячо-юнацьких спортивних
шкіл,
які
затверджені
постановою
КМУ
від 05.11.2008 № 993

Засідання

Питання щодо
запровадження медичних
реформ у Черкаській області

Круглий стіл

підприємці, мешканці
районів
Протягом 2016 Працівники
галузі
року
молодіжної політики,
фізичної культури та
спорту, спортсмени та
тренери,
президенти
федерацій,
голови
фізкультурноспортивних товариств,
представники
молодіжних
та
громадських
організацій
Протягом 2016 Працівники
галузі
року
молодіжної політики,
фізичної культури та
спорту, спортсмени та
тренери,
президенти
федерацій,
голови
фізкультурноспортивних товариств,
представники
молодіжних
та
громадських
організацій
Протягом
Громадськість області
року

Коваленко К. Ю., заступник
начальника
управління
–
начальник відділу фізичної
культури
та
спорту
Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту
тел. (0472) 63-85-96
e-mail: ums2006@ukrpost.ua

Коваленко К. Ю., заступник
начальника
управління
–
начальник відділу фізичної
культури
та
спорту
Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту
тел. (0472) 63-85-96
e-mail: ums2006@ukrpost.ua

Департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
тел. (0472) 37-93-39,
e-mail: guoz@zdrav.ck.ua
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Обговорення
актуальних
Засідання комісії з
питань
законодавства
питань видачі
України щодо забезпечення
Чорнобильських
соціального
захисту посвідчень особам, які
громадян, які постраждали
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
внаслідок
катастрофи
Чорнобильської
катастрофи
Обговорення
актуальних Засідання Регіональної
питань
законодавства комісії з визначення
України щодо забезпечення даних про заробітну
соціального
захисту плату працівників за
громадян, які постраждали
роботу в зоні
внаслідок
Чорнобильської
відчуження в 1986катастрофи
1990 роках

Щомісячно

Особи, постраждалі
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

Відділ соціального захисту
громадян, які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
тел. (0472) 37-34-32
e-mail: chornobupr@ukr.net

Щомісячно

Відділ соціального захисту
громадян, які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
тел. (0472) 37-34-32
e-mail: chornobupr@ukr.net

Обговорення
актуальних
питань
розвитку
галузі
фізичної культури та спорту

Щомісячно

Громадяни
України
з
числа
інвалідів
внаслідок
каліцтва
або
захворювання
(категорія 1) та осіб,
які
втратили
годувальника
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
Працівники
галузі
молодіжної політики,
фізичної культури та
спорту, спортсмени та
тренери,
президенти
федерацій,
голови
фізкультурноспортивних товариств,
представники
молодіжних
та
громадських
організацій

Засідання

Коваленко К. Ю., заступник
начальника
управління
–
начальник відділу фізичної
культури
та
спорту
Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту
тел. (0472) 63-85-96
e-mail: ums2006@ukrpost.ua
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Звіт Департаменту екології Розміщення інформації
та
природних
ресурсів
на веб-сайті
облдержадміністрації,
Управління екології та
як головного розпорядника природних ресурсів
коштів,
щодо
освоєння облдержадміністрації
видатків обласного бюджету
на вилучення, утилізацію,
знищення та знешкодження
непридатних
або
заборонених
до використання пестицидів
і агрохімікатів та тари
від них у 2015 році
Розгляд питань
щодо
Засідання
внесення змін до Норм
витрат на нагородження
переможців
та
призерів
спортивних
змагань
обласного рівня

Розгляд
питання
запровадження
всеукраїнської
акції
„Відповідальність
починається з мене“

Засідання
координаційної ради

Січень 2016 Громадськість,
року
користувачі веб-сайту

Управління
екології
та
природних
ресурсів
облдержадміністрації,
тел. (0472) 63-36-77
e-mail: eco22@uch.net

Січень 2016 Спортсмени
та
року
тренери,
президенти
федерацій,
голови
фізкультурноспортивних товариств,
представники
молодіжних
та
громадських
організацій
Січень 2016 Представники
року
молодіжних
та
громадських
організацій

Коваленко К. Ю., заступник
начальника
управління
–
начальник відділу фізичної
культури
та
спорту
Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту
тел. (0472) 63-85-75
e-mail: ums2006@ukrpost.ua
Пахуріна О. О., начальник
відділу
молоді,
сімейної
політики та оздоровлення
Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту
тел. (0472) 63-85-96
e-mail: ums2006@ukrpost.ua
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Питання
з
і підвищення
ґрунтів області

охорони
Виїзні науковоЛютий,
родючості практичні конференції. вересень 2016
Електронні
року
консультації

Проект обласної програми
вилучення,
утилізації,
знищення та знешкодження
непридатних
або
заборонених
до використання пестицидів
і агрохімікатів та тари
від них на 2016-2017 роки
Проекти
регіонального
розвитку,
що
можуть
реалізовуватись за рахунок
ДФРР

Науковці та фахівці
базових
сільськогосподарських
підприємств

Обговорення веб-сайті
Управління екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації

Лютий 2016 Громадськість,
року
користувачі веб-сайту

Форум для
територіальних громад

Лютий 2016 Сільські голови, члени
року
виконавчих комітетів,
представники ЦНАПів,
громадські активісти

Відділ
землеробства
та технічного забезпечення
Департаменту
агропромислового розвитку
обласної
державної
адміністрації
тел. (0472) 63-24-56
e-mail: reform2010@ ukr.net
Управління
екології
та
природних
ресурсів
облдержадміністрації,
тел. (0472) 63-36-77
e-mail: eco22@uch.net

Департамент
економічного
розвитку і торгівлі
тел. (0472) 37-35-31
e-mail: derit_15@ukr.net

Інформацію
про
виконання
орієнтовного
плану
надавати
Департаменту
інформаційної
діяльності
та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним періодом.
У зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів обласної державної адміністрації відповідно до розпорядженням обласної державної
адміністрації від 02.11.2015 № 553 „ Про структуру обласної державної адміністрації“ до орієнтовного плану консультацій з громадськістю на
2016 рік будуть внесені зміни.

Директор Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації

С. Пасічник

