
Питання 

(проект рішення), 

яке планується 

винести на 

обговорення 

 

Заходи, 

які заплановані в 

рамках обговорення 

Орієнтовні 

дати 

проведення 

заходів 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові, посада, 

контактні дані 

відповідальної особи 

МІНІСТЕРСТВА 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України “Про 

затвердження 

Порядку організації 

та проведення 

конкурсного відбору 

електронних 

майданчиків та 

операторів 

електронних 

майданчиків” 

 

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Мінекономрозвитку 

(www.me.gov.ua) 

вересень Шульга Тетяна Вікторівна,  

начальник відділу 

нормативно-

методологічного 

забезпечення державних 

закупівель департаменту 

державних закупівель та 

державного замовлення 

тел.: (044) 596-67-38  

Питання щодо 

розвитку регіонів: 

стан, проблеми, 

перспективи  

Всеукраїнський 

семінар-нарада 

26-27 

вересня 

Бойко Олена Анатоліївна, 

заступник начальника 

управління планування 

регіонального розвитку 

департаменту регіональної 

політики 

тел.: (044) 253-75-54  

 

1. Розроблення та 

здійснення заходів із 

реалізації у 2013 році 

положень Стратегії 

державної політики 

сприяння розвитку 

громадянського 

суспільства в Україні 

на виконання Указу 

Президента України 

від 25.06.2013 № 342 

“Про план заходів 

щодо реалізації у 

2013 році Стратегії 

державної політики 

сприяння розвитку 

громадянського 

суспільства в 

Засідання громадської 

ради при 

Мінекономрозвитку  

остання 

декада 

вересня 

Красько Олена Миколаївна, 

завідувач сектору взаємодії 

з громадськістю управління 

комунікацій з 

громадськістю 

тел.: (044) 253-50-49 
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Україні” 

2. Розроблення 

порядку проведення 

та критеріїв 

(відповідних 

показників 

(індикаторів) оцінки 

результатів діяльності 

органів виконавчої 

влади, їх структурних 

підрозділів за 

напрямом “робота з 

громадськістю”  

відповідно до 

підпункту 1 пункту 2 

Плану заходів щодо 

реалізації у 2013 році 

Стратегії державної 

політики сприяння 

розвитку 

громадянського 

суспільства в Україні 

(на виконання Указу 

Президента України 

від 25.06.2013 № 342) 

 

Міністерство інфраструктури 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України “Про 

внесення зміни до 

Типової 

технологічної схеми 

здійснення митного 

контролю водних 

транспортних засобів 

перевізників і товарів, 

що переміщуються 

ними, у пунктах 

пропуску через 

державний кордон” 

 

Обговорення проекту у 

рубриці «Регуляторна 

діяльність» веб-сайту 

Мінінфраструктури 

(www.mtu.gov.ua) 

до  

12 вересня 

Гандзій Олена Дмитрівна, 

головний спеціаліст Відділу 

перспективного розвитку 

пріоритетних транспортних 

мереж Департаменту 

координації політики 

розвитку інфраструктури та 

туризму  

тел.: (044) 351-41-12,  

e-mail: ptm@mtu.gov.ua  

Проект Закону 

України “Про 

внесення змін до 

розділу XVII Закону 

України “Про 

Митний тариф 

Обговорення проекту у 

рубриці «Регуляторна 

діяльність» веб-сайту 

Мінінфраструктури 

(www.mtu.gov.ua) 

до 

16 вересня  

Позюбан Альона Олегівна, 

головний спеціаліст відділу 

зовнішніх перевезень 

Департаменту 

автомобільного транспорту  

тел.: (044) 351-48-23, 

mailto:ptm@mtu.gov.ua
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України” e-mail: 

alena2212@avtotrans.gov.ua  

 

Проект Закону 

України “Про 

внесення змін до 

деяких законів 

України щодо 

електронних засобів 

безготівкової оплати 

та реєстрації проїзду 

в міському 

електричному 

транспорті” 

 

Обговорення проекту у 

рубриці «Регуляторна 

діяльність» веб-сайту 

Мінінфраструктури 

(www.mtu.gov.ua) 

до 19 

вересня  

Бондаренко Артур 

Олександрович, 

головний спеціаліст Відділу 

стратегії розвитку 

автомобільного та міського 

транспорту Департаменту 

автомобільного транспорту  

тел.: (044) 351-48-21, 

e-mail: bond@mtu.gov.ua  

Проект наказу 

Міністерства 

інфраструктури 

України “Про 

визнання таким, що 

втратив чинність, 

наказу Міністерства 

інфраструктури 

України від 29 грудня 

2012 року № 754” 

 

Обговорення проекту у 

рубриці «Регуляторна 

діяльність» веб-сайту 

Мінінфраструктури 

(www.mtu.gov.ua) 

до 19 

вересня  

Шелест Дмитро 

Олександрович, 

головний спеціаліст 

Департаменту державної 

політики в галузі морського 

та річкового транспорту 

тел.: (044) 351-44-11, 

e-mail: shelest@mtu.gov.ua 

Проект наказу 

Міністерства 

інфраструктури “Про 

затвердження змін до 

Порядку розроблення 

та затвердження 

паспорта автобусного 

маршруту” 

 

Обговорення проекту у 

рубриці «Регуляторна 

діяльність» веб-сайту 

Мінінфраструктури 

(www.mtu.gov.ua) 

до 19 

вересня  

Блинков Євгеній 

Володимирович, 

головний спеціаліст Відділу 

внутрішніх перевезень 

Департаменту 

автомобільного транспорту 

тел.: (044) 351-41-87,  

e-mail: Blinkov@mtu.gov.ua  

Міністерство екології та природних ресурсів 

Проект наказу 

Міністерства екології 

та природних 

ресурсів України 

“Про внесення змін 

до наказу 

Міністерства екології 

та природних 

ресурсів України 

від 06.12.2012 № 622 

“Про затвердження 

Правил і норм 

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Міністерства екології 

та природних ресурсів 

України 

(www.menr.gov.ua) 

13 серпня -

13 вересня 

Сорокін Сергій 

Михайлович, 

головний спеціаліст відділу 

охорони тваринного світу 

Департаменту охорони 

природних ресурсів  

тел.: (044) 206-31-34, 

e-mail: sorokin@menr.gov.ua 

mailto:alena2212@avtotrans.gov.ua
mailto:bond@mtu.gov.ua
mailto:shelest@mtu.gov.ua
mailto:Blinkov@mtu.gov.ua
http://(www.menr.gov.ua)/
../../../Наталя/ПРОВЕДЕННЯ%20КОНСУЛЬТАЦІЙ%20З%20ГРОМАДСЬКІСТЮ%20(дор.%20№31736%20від%2023.06.2011%20р.)/Травень%202013%20р._/sorokin@menr.gov.ua
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утримання дельфінів 

в умовах неволі” 

 

Проект 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України  «Про 

внесення змін до 

Національного плану 

заходів з реалізації 

положень Кіотського 

протоколу до 

Рамкової конвенції 

Організації 

Об’єднаних Націй 

про зміну клімату» 

 

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Міністерства екології 

та природних ресурсів 

України 

(www.menr.gov.ua) 

серпень – 

вересень 

Килимник Євген 

Сергійович, 

головний спеціаліст відділу 

моніторингу довкілля та 

надр Управління 

державного екологічного та 

геологічного моніторингу 

тел.: (044) 206-31-93, 

e-mail: 

kilimnik@menr.gov.ua 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

Проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

удосконалення сфери 

поховання» 

Обговорення проекту 

закону на веб-сайті 

Мінрегіону 

(www.minregion.gov.ua)  

протягом 

місяця 

Ткаленко Світлана 

Миколаївна, 

головний спеціаліст відділу 

комунального 

обслуговування Управління 

благоустрою територій та 

комунального 

обслуговування 

тел.: (044) 207-18-13  

e-mail: 

tkalenko@minregion.gov.ua 

Проект Закону 

України «Про органи 

самоорганізації 

населення» (нова 

редакція)  

1) круглий стіл  

 

2) громадські слухання  

 

3) обговорення проекту 

у рубриці «Громадське 

обговорення» веб-

сайту Мінрегіону 

(www.minregion.gov.ua) 

 

4) засідання секції 

науково-технічної 

ради   

3 вересня 

 

11 вересня 

 

з 17 вересня 

 

 

 

 

 

24 вересня 

Кофанова Наталія Петрівна, 

начальник відділу 

нормативно-методичного 

забезпечення розвитку 

місцевого 

самоврядування  

Департаменту  

регіонального розвитку та 

проектного управління 

тел.: (044) 590-47-82,  

e-mail: 

kofanova@minregion.gov.ua 

 

Шаршов Сергій Іванович, 

заступник директора 

Департаменту 

регіонального розвитку, 

начальник відділу з питань 

http://(www.menr.gov.ua)/
mailto:kilimnik@menr.gov.ua
mailto:kofanova@minregion.gov.ua
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регіонального розвитку та 

проектного управління 

тел.: (044) 590-47-78, 

e-mail: 

sharshov@minregion.gov.ua 

 

Проект Закону 

України «Про 

співробітництво 

територіальних 

громад»  

1) круглий стіл  

 

2) громадські слухання  

 

3) обговорення проекту 

у рубриці «Громадське 

обговорення» веб-

сайту Мінрегіону 

(www.minregion.gov.ua) 

 

4) засідання секції 

науково-технічної 

ради   

3 вересня 

 

11 вересня 

 

з 18 вересня 

 

 

 

 

 

26 вересня 

Кофанова Наталія Петрівна, 

начальник відділу 

нормативно-методичного 

забезпечення розвитку 

місцевого 

самоврядування  

Департаменту  

регіонального розвитку та 

проектного управління 

тел.: (044) 590-47-82, 

e-mail: 

kofanova@minregion.gov.ua 

 

Шаршов Сергій Іванович, 

заступник директора 

Департаменту 

регіонального розвитку, 

начальник відділу з питань 

регіонального розвитку та 

проектного управління 

тел.: (044) 590-47-78, 

e-mail: 

sharshov@minregion.gov.ua 

 

Проект Закону 

України «Про право 

територіальних 

громад на 

об’єднання»  

1) круглий стіл  

 

2) громадські слухання  

 

3) обговорення проекту 

у рубриці «Громадське 

обговорення» веб-

сайту Мінрегіону 

(www.minregion.gov.ua) 

 

4) засідання секції 

науково-технічної 

ради   

3 вересня 

 

11 вересня 

 

з 18 вересня 

 

 

 

 

 

27 вересня 

Кофанова Наталія Петрівна, 

начальник відділу 

нормативно-методичного 

забезпечення розвитку 

місцевого 

самоврядування  

Департаменту  

регіонального розвитку та 

проектного управління 

тел.: (044) 590-47-82, 

e-mail: 

kofanova@minregion.gov.ua 

 

Шаршов Сергій Іванович, 

заступник директора 

Департаменту 

регіонального розвитку, 

начальник відділу з питань 

mailto:sharshov@minregion.gov.ua
mailto:kofanova@minregion.gov.ua
mailto:sharshov@minregion.gov.ua
mailto:kofanova@minregion.gov.ua
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регіонального розвитку та 

проектного управління 

тел.: (044) 590-47-78, 

e-mail: 

sharshov@minregion.gov.ua 

 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

встановлення   

деяких соціальних 

нормативів у сфері 

житлово-

комунального 

обслуговування 

(соціальної норми 

житла та соціальних 

нормативів 

користування 

житлово-

комунальними 

послугами, щодо 

оплати яких держава 

надає пільги та 

встановлює субсидії)» 

 

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Мінрегіону 

(www.minregion.gov.ua) 

 

до 

 12 вересня 

Погоріла Ірина Миколаївна, 

головний спеціаліст відділу 

галузевої економіки та 

розрахунків за енергоносії   

Управління економіки 

систем життєзабезпечення 

тел.: (044) 207-17-02, 

e-mail: 

pogorila@minregion.gov.ua 

Проект наказу 

Мінрегіону “Про 

затвердження 

Типового договору 

щодо пайової участі в 

утриманні об’єкта 

благоустрою”  

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Мінрегіону 

(www.minregion.gov.ua) 

 

до 8 вересня Шепель Наталія 

Анатоліївна, 

головний спеціаліст відділу 

благоустрою Управління 

благоустрою територій та 

комунального 

обслуговування  

тел.: (044) 207-18-07, 

e-mail: 

shepel@minregion.gov.ua 

 

Проект Національної 

доповіді про якість 

питної води та стан 

питного 

водопостачання в 

Україні у 2012 році  

Оприлюднення проекту 

на веб-сайті 

Мінрегіону  

(www.minregion.gov.ua)  

протягом 

місяця 

Таратайцев Станіслав 

Збирславович, 

головний спеціаліст відділу 

нормативно-методичного  

забезпечення у сфері 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства Управління 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

mailto:sharshov@minregion.gov.ua
mailto:shepel@minregion.gov.ua
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тел.: (044) 207-18-27  

 

Міністерство доходів і зборів 

Актуальні питання 

податкових 

правовідносин та 

міжнародний досвід у 

сфері оподаткування  

II Податковий форум 

України  

27 вересня Скупова Т. В., 

начальник відділу 

комунікацій з 

громадськістю Управління 

комунікацій з 

громадськістю 

інформаційно-

комунікаційного 

департаменту  

тел.: (044) 272-44-74  

Проект наказу 

Міндоходів «Про 

затвердження 

Порядку обліку 

платників єдиного 

внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування та 

Положення про 

реєстр 

страхувальників» 

 державне державне  

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Міндоходів 

(www.sts.gov.ua) 

до  

12 вересня 

Булковська  

тел.: (044) 272-31-82  

Проект наказу 

Міндоходів «Про 

затвердження 

Інструкції про 

порядок нарахування 

і сплати єдиного 

внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування»  

 НЯтягяттт,тіоо^пр’<і’’»^о^’^ внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Міндоходів 

(www.sts.gov.ua) 

до  

13 вересня 

Бусарєв В. В.,  

директор Департаменту 

доходів і зборів з фізичних 

осіб 

тел.: (044) 247-33-12  

Проект наказу 

Міндоходів «Про 

затвердження 

Порядку нарахування таподання ^ахувальниками звіту щодо сум  

страхувальниками 

звіту щодо сум  

нарахованого єдиного 

внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування» Порядку ПоряДТ^У \  затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум внеску  

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Міндоходів 

(www.sts.gov.ua) 

до  

13 вересня 

Бусарєв В. В., 

директор Департаменту 

доходів і зборів з фізичних 

осіб 

тел.: (044) 247-33-12 
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Проект наказу 

Міндоходів «Про 

визнання таким, що 

втратив чинність, 

наказу 

Держмитслужби від 

23.08.2005 № 782»  

 

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Міндоходів 

(www.sts.gov.ua) 

до  

14 вересня 

Привалова Н. Є., 

директор Департаменту 

координації нормотворчої 

методологічної роботи з 

питань оподаткування 

тел.: (044) 281-30-78  

Проект наказу 

Міндоходів  «Про 

затвердження 

Порядку зарахування 

в рахунок майбутніх 

платежів єдиного 

внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування або 

повернення надміру 

та/або помилково 

сплачених коштів» 

   затвердження Порядку затвердження Порядку  

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Міндоходів 

(www.sts.gov.ua)  

до  

16 вересня 

Видиборець А. П., 

директор Департаменту 

фінансово-економічної 

роботи бухгалтерського 

обліку, головний бухгалтер 

тел.: (044) 247-33-36  

Проект наказу 

Міндоходів «Про 

затвердження 

Порядку розгляду 

органами доходів і 

зборів скарг на 

вимоги про сплату 

недоїмки зі сплати 

єдиного внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування та на 

рішення про 

нарахування пені та 

накладення штрафу»  

 

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Міндоходів 

(www.sts.gov.ua) 

до  

20 вересня 

Бусарєв В. В., 

директор Департаменту 

доходів і зборів з фізичних 

осіб 

тел.: (044) 247-33-12 

Проект наказу 

Міндоходів України 

„Про  затвердження  

Порядку прийняття 

банками на 

виконання 

розрахункових 

документів на 

виплату заробітної 

плати»  

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Міндоходів 

(www.sts.gov.ua) 

до  

20 вересня 

Бусарєв В. В., 

директор Департаменту 

доходів і зборів з фізичних 

осіб 

тел.: (044) 247-33-12 
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Міністерство культури  

Питання розвитку 

публічних бібліотек  

Ярмарок бібліотечних 

інновацій «Сучасна 

бібліотека: рухаємось 

вперед» 

вересень Відділ аналізу та 

прогнозування діяльності 

бібліотек управління 

стратегічного планування 

культурного розвитку та 

регіональної політики у 

сфері культури 

Департаменту формування 

державної політики у сфері 

культури, мистецтв та 

освіти 

тел.: (044) 234-15-61 

 

Проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Закону України «Про 

культуру» 

 

Громадське 

обговорення проекту 

на сайті Мінкульту 

(www.mincult.gov.ua) 

вересень Поломарь Л. В., 

відділ взаємодії з 

Верховною Радою України  

тел.: (044) 234-04-33 

Проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Закону України «Про 

засади державної 

мовної політики» 

 

Засідання робочих груп 

за участю провідних 

професійних 

громадських 

організацій 

вересень Департамент у справах 

релігій та національностей 

тел.: (044) 279-36-31 

Міністерство молоді та спорту 

Проект Концепції 

Державної цільової 

соціальної програми 

«Футбол України: 

здоров’я, престиж та 

єдність нації» на 

2014-2018 роки  

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Мінмолодьспорту 

(dsmsu.gov.ua) 

до 

16 вересня 

Організація та проведення 

консультацій:  

Уманець Ніна Дмитрівна, 

директор департаменту 

фізичного виховання та 

масового спорту  

тел.: (044) 289-11-88   

 

Роз’яснення щодо змісту 

проекту, узагальнення та 

аналіз результатів 

консультацій:  

Федющина Тетяна 

Андріївна, 

заступник директора 

департаменту, начальник 

відділу моніторингу 

фізичної культури  

тел.: (044) 289-01-37  
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Міністерство освіти і науки 

Проект державного 

стандарту 

професійно-технічної 

освіти з професії 

«Міліціонер» 

Засідання робочої 

групи  

(м. Львів, вул. 

Городоцька, 26, 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ) 

4-6 вересня 

10.00  

Луцька Алла 

Володимирівна, 

начальник відділу 

департаменту професійно-

технічної освіти  

тел.: (044) 279-92-01, 

e-mail: a_lutska@ukr.net 

 

Учнівське 

самоврядування 

професійно-технічних 

навчальних закладів  

Збір Всеукраїнської 

ради лідерів 

учнівського 

самоврядування 

професійно-технічних 

навчальних закладів  

(м. Вишгородська, 19, 

Національний еколого-

натуралістичний центр 

учнівської молоді) 

18-20 

вересня  

Супрун В’ячеслав 

Васильович, 

директор департаменту 

професійно-технічної освіти  

тел.: (044) 279-92-40,  

Карбишева Вікторія 

Оттівна, 

заступник директора 

департаменту професійно-

технічної освіти начальник 

відділу 

тел.: (044) 278-75-80,  

e-mail: vkarbysheva@i.ua 

 

Міністерство охорони здоров’я 

Державне 

регулювання цін на 

лікарські засоби 

Круглий стіл «Питання 

державного 

регулювання цін на 

лікарські засоби»  

 

вересень Кравчук Світлана 

Анатоліївна 

тел.: (044) 450-12-66, 

e-mail: diklz@diklz.gov.ua 

 

Проект наказу МОЗ 

«Про затвердження 

змін до Інструкції з 

оформлення 

матеріалів про 

адміністративні 

правопорушення 

законодавства 

України щодо 

забезпечення якості 

лікарських засобів» 

 

Обговорення проекту у 

рубриці «Громадське 

обговорення» 

офіційного веб-сайту 

МОЗ (www.moz.gov.ua) 

 

до 2 вересня Кравчук Світлана 

Анатоліївна 

тел.: (044) 450-12-66, 

e-mail: diklz@diklz.gov.ua 

 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

«Про затвердження 

Технічного 

регламенту щодо 

активних медичних 

виробів, які 

Обговорення проекту у 

рубриці «Громадське 

обговорення» 

офіційного веб-сайту 

МОЗ (www.moz.gov.ua) 

до 6 вересня Бородін Сергій 

Олександрович,  

Управління лікарських 

засобів та медичної 

продукції  

тел.: (044) 200-07-93, 

e-mail: Borodin@moz.gov.ua 

mailto:a_lutska@ukr.net
mailto:vkarbysheva@i.ua
mailto:diklz@diklz.gov.ua
mailto:diklz@diklz.gov.ua
mailto:Borodin@moz.gov.ua


 11 

імплантують» 

 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

«Про затвердження 

Технічного 

регламенту щодо 

медичних виробів» 

Обговорення проекту у 

рубриці «Громадське 

обговорення» 

офіційного веб-сайту 

МОЗ (www.moz.gov.ua) 

до 6 вересня Бородін Сергій 

Олександрович,  

Управління лікарських 

засобів та медичної 

продукції  

тел.: (044) 200-07-93, 

e-mail: Borodin@moz.gov.ua 

 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

«Про затвердження 

Технічного 

регламенту щодо 

медичних виробів для 

діагностики in vitro» 

Обговорення проекту у 

рубриці «Громадське 

обговорення» 

офіційного веб-сайту 

МОЗ (www.moz.gov.ua) 

до 6 вересня Бородін Сергій 

Олександрович,  

Управління лікарських 

засобів та медичної 

продукції  

тел.: (044) 200-07-93, 

e-mail: Borodin@moz.gov.ua   

 

Проект наказу МОЗ 

«Про затвердження 

Порядку контролю за 

додержанням 

Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 

діяльності з імпорту 

лікарських засобів» 

 

Обговорення проекту у 

рубриці «Громадське 

обговорення» 

офіційного веб-сайту 

МОЗ (www.moz.gov.ua) 

до 7 вересня Курлова Вікторія Сергіївна,  

Управління лікарських 

засобів та медичної 

продукції  

тел.: (044) 200-07-93, 

e-mail: vkurlova@moz.gov.ua  

 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

«Про затвердження 

нормативу 

забезпечення 

стаціонарною 

медичною допомогою 

в розрахунку на 10 

тисяч населення» 

Обговорення проекту у 

рубриці «Громадське 

обговорення» 

офіційного веб-сайту 

МОЗ (www.moz.gov.ua) 

до 7 вересня Черненко Оксана Іванівна, 

відділ 

високоспеціалізованої 

медичної допомоги 

Управління спеціалізованої 

медичної допомоги  

тел.: (044) 253-82-92, 

е-mail: moz@moz.gov.ua, 

oksana@moz.gov.ua 

 

Проект наказу МОЗ 

«Про внесення змін 

до наказу 

Міністерства охорони 

здоров’я України від 

17 січня 2002 року 

№12» 

Обговорення проекту у 

рубриці «Громадське 

обговорення» 

офіційного веб-сайту 

МОЗ (www.moz.gov.ua) 

до 8 вересня Зінченко Олена 

Миколаївна,  

Департамент реформ та 

розвитку медичної 

допомоги  

тел.: (044) 253-24-58, 

e-mail: 

zinchenko@moz.gov.ua   

 

Проект наказу МОЗ Обговорення проекту у до 8 вересня Ліщишина О. М., 

mailto:Borodin@moz.gov.ua
mailto:Borodin@moz.gov.ua
mailto:moz@moz.gov.ua
mailto:oksana@moz.gov.ua
mailto:zinchenko@moz.gov.ua
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«Про затвердження та 

впровадження 

медико-

технологічних 

документів зі 

стандартизації 

медичної допомоги з 

питань плануванні 

сім’ї» 

 

рубриці «Громадське 

обговорення» 

офіційного веб-сайту 

МОЗ (www.moz.gov.ua) 

Департамент реформ та 

розвитку медичної 

допомоги   

тел.: (044)-536-13-40, 

е-mail: 

medstandards@dec.gov.ua  

 

Проект наказу МОЗ 

України «Про 

затвердження та 

впровадження 

медико-

технологічних 

документів зі 

стандартизації 

медичної допомоги 

при раку 

передміхурової 

залози» 

 

Обговорення проекту у 

рубриці «Громадське 

обговорення» 

офіційного веб-сайту 

МОЗ (www.moz.gov.ua) 

до 8 вересня Ліщишина О.М., 

Департамент реформ та 

розвитку медичної 

допомоги   

тел.: (044)-536-13-40, 

е-mail: 

medstandards@dec.gov.ua  

 

Проект наказу МОЗ 

«Про затвердження 

Змін до Порядку 

контролю за 

додержанням 

Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 

діяльності з 

виробництва 

лікарських засобів, 

оптової, роздрібної 

торгівлі лікарськими 

засобами» 

 

Обговорення проекту у 

рубриці «Громадське 

обговорення» 

офіційного веб-сайту 

МОЗ (www.moz.gov.ua) 

до  

16 вересня 

Курлова Вікторія Сергіївна, 

Управління лікарських 

засобів та медичної 

продукції  

тел.: (044) 200-07-93, 

e-mail: vkurlova@moz.gov.ua  

 

Міністерство промислової політики 

Проект наказу 

Мінпромполітики 

України «Про 

затвердження 

Порядку створення та 

ведення Реєстру 

підприємств, що 

виробляють 

(виготовляють) 

Обговорення проекту у 

рубриці «Регуляторна 

діяльність» офіційного 

веб-сайту 

до 20 

вересня 

Роз’яснення щодо змісту 

проекту акта, узагальнення 

та аналіз результатів 

консультацій: 

Литвиненко Микола 

Миколайович, 

заступник директора 

департаменту, начальник 

відділу Департаменту 

mailto:medstandards@dec.gov.ua
mailto:medstandards@dec.gov.ua
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транспортні засоби та 

взяли на себе 

зобов’язання 

забезпечити 

утилізацію 

транспортних засобів 

власного 

виробництва» 

  

взаємодії з підприємствами 

базових галузей  

тел.: (044) 246-34-00 

e-mail: 

litvinenko@ppa.gov.ua 

Проект наказу 

Мінпромполітики 

України «Про 

затвердження 

Порядку розроблення 

програми створення 

або модернізації 

виробничих 

потужностей робочих 

місць»  

Обговорення проекту у 

рубриці «Регуляторна 

діяльність» офіційного 

веб-сайту 

вересень Роз’яснення щодо змісту 

проекту акта, узагальнення 

та аналіз результатів 

консультацій: 

Литвиненко Микола 

Миколайович, 

заступник директора 

департаменту, начальник 

відділу Департаменту 

взаємодії з підприємствами 

базових галузей  

тел.: (044) 246-34-00 

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження 

Технічного 

регламенту щодо 

вимог до 

автомобільних 

бензинів, дизельного, 

суднових та 

котельних палив»  

 

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Міненерговугілля 

(www.mpe.kmu.gov.ua) 

вересень Сиротій Олександр 

Вікторович, 

Департамент з питань 

виробництва традиційних та 

альтернативних видів 

палива 

тел.: (044) 206-36-86  

Проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

деяких законів 

України»  

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Міненерговугілля 

(www.mpe.kmu.gov.ua) 

вересень Рамазанов Владислав 

Андрійович, 

Департамент з питань 

виробництва традиційних та 

альтернативних видів 

палива 

тел.: (044) 594-66-34  

 

Основні інноваційні і 

інвестиційні проекти 

з метою реалізації 

Енергетичної 

стратегії України на 

Міжнародна науково-

технічна конференція 

10-12 

вересня 

Велігоцька Ольга 

Дмитрівна, 

ДП «НЕК «Укренерго» 

тел.: (044) 238-32-47  
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період до 2030 року 

 

Вугільна 

теплоенергетика: 

проблеми реабілітації 

та розвитку 

Міжнародна науково-

практична конференція 

20-24 

вересня 

Захарченко Вікторія 

Сергіївна, 

Департамент стратегічної 

політики та ядерно-

енергетичного комплексу 

тел.: (044) 206-38-89 

 

ПЕК України: 

сьогодення та 

майбутнє 

Міжнародний форум 24-26 

вересня 

Захарченко Вікторія 

Сергіївна, 

Департамент стратегічної 

політики та ядерно-

енергетичного комплексу 

тел.: (044) 206-38-89 

Міністерство соціальної політики 

 1. Про результати 

аналізу виконання 

рішень Національної 

тристоронньої 

соціально-

економічної ради та її 

Президії за період з 

квітня 2012 року по 

травень 2013 року. 

2. Про концепцію 

розвитку 

інформаційних 

каналів Національної 

ради.  

3. Про структуру 

секретаріату 

Національної ради.  

4. Про пропозицію 

сторони органів 

виконавчої влади 

щодо внесення змін 

до Регламенту 

Національної ради, 

затвердженого на її 

засіданні 20 лютого 

2012 р., та Порядку 

листування, 

затвердженого 

заступником 

керівника 

секретаріату 

Національної ради 29 

Засідання Президії 

Національної 

тристоронньої 

соціально-економічної 

ради  

3 вересня 

(дата 

узгоджу-

ється) 

Пилипчук Ольга Дмитрівна, 

заступник директора 

Департаменту соціального 

страхування та партнерства, 

начальник відділу 

тел.: (044) 289-84-83 



 15 

лютого 2012 р.  

5. Про внесення змін 

до Плану заходів на 

2013 рік із реалізації 

пріоритетних 

напрямів діяльності 

Національної ради на 

2013-2015 роки.   

 

1. Про проект 

Державного бюджету 

України на 2014 рік 

та інформацію про 

стан врахування в 

ньому пропозицій 

профспілкової 

сторони та сторони 

роботодавців.  

2. Про удосконалення 

порядку 

фінансування пенсій, 

призначених особам 

які працювали на 

роботах із 

шкідливими і 

важкими умовами 

праці.  

3. Про збереження 

трудового потенціалу 

країни за рахунок 

зниження рівня 

захворюваності, 

виробничого 

травматизму та 

забезпечення 

безпечних та 

здорових умов праці. 

4. Про ратифікацію в 

2013 році Конвенції 

МОП 2006 року «Про 

працю в морському 

судноплавстві» 

 

Засідання Національної 

тристоронньої 

соціально-економічної 

ради 

17 вересня 

(дата 

узгоджу-

ється) 

Пилипчук Ольга Дмитрівна, 

заступник директора 

Департаменту соціального 

страхування та партнерства, 

начальник відділу 

тел.: (044) 289-84-83 

Стан реалізації 

державної політики у 

сфері забезпечення 

рівних прав та 

можливостей жінок і 

Круглий стіл 10 вересня Кононович Тетяна Юріївна, 

начальник відділу гендерної 

політики департаменту 

гендерної політики та 

оздоровлення дітей 



 16 

чоловіків  тел.: (044) 278-25-70  

 

1. Стан виконання 

пунктів 2.2 розділу ІІ 

„Просвітницько-

виховна робота» та 

1.1 розділу III 

«Архітектурна 

доступність» Завдань 

і заходів Державної 

цільової програми 

„Національний план 

дій з реалізації 

Конвенції про права 

інвалідів» на період 

до 2020 року, 

затвердженої 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

01.08.2012 № 706. 

Діяльність 

Держархбудінспекції 

та ДП 

«Укрдержбудексперт

иза». 

2. Здійснення 

Укравтодором 

контролю за 

виконанням вимог 

державних 

будівельних норм у 

частині створення 

безперешкодного 

середовища 

життєдіяльності для 

маломобільних 

категорій населення.   

3. Можливі варіанти 

імплементації у 

вітчизняне 

законодавство 

положень статті 19 

Директиви СС 

2004/18 щодо 

завантаження 

роботою підприємств, 

де більшість 

працюючих 

Засідання Ради у 

справах інвалідів при 

Кабінеті Міністрів 

України 

дата 

уточнюється 

Полякова Оксана Юріївна, 

заступник директора 

Департаменту соціального 

захисту інвалідів, начальник 

Управління 

тел.: (044) 289-51-18  
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становлять інваліди.  

4. Зміни до Державної 

типової програми 

реабілітації інвалідів 

та дітей-інвалідів 

 

Проекти державних 

стандартів надання 

соціальних послуг, 

зокрема Державного 

стандарту соціальної 

адаптації ВІЛ-

інфікованих  

 

Круглий стіл ІІІ декада 

вересня 

Заступник директора 

Департаменту соціальних 

послуг, начальник відділу 

тел.: (044) 289-75-18,  

e-mail: sulima@mlsp.gov.ua 

Проект Закону 

України щодо 

внесення змін до 

деяких законів 

України стосовно 

надання соціальних 

послуг 

 

Круглий стіл ІVдекада 

вересня 

Заступник директора 

Департаменту соціальних 

послуг, начальник відділу, 

тел.: (044) 289-75-18,  

e-mail: sulima@mlsp.gov.ua 

Міністерство фінансів  

Проект Закону 

України «Про 

Державний бюджет 

України на 2014 рік» 

 

Засідання Громадської 

ради при Міністерстві 

фінансів 

12 вересня Косарчук Віктор Петрович 

тел.: (044) 277-53-61 

Міністерство юстиції  

Проект Закону 

України «Про судово-

експертну діяльність» 

Обговорення проекту 

на сайті Мін’юсту 

(www.minjust.gov.ua) 

до 6 вересня Стельмах Ольга 

Миколаївна, 

заступник начальника 

Управління експертного 

забезпечення правосуддя, 

начальник відділу 

організаційного і 

нормативно-правового 

забезпечення  

тел.: (044) 486-47-10, 

e-mail: 

expert@minjust.gov.ua 

 

Рекомендації 

Європейської комісії 

«За демократію через 

право» 

(Венеціанської 

комісії) та 

Круглий стіл 9-13 вересня Шараг Катерина Дмитрівна, 

заступник начальника 

відділу з питань місцевого 

самоврядування та 

адміністративно-

територіального устрою 

mailto:expert@minjust.gov.ua
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ОБСЄ/БДІПЛ щодо 

кодифікації 

виборчого 

законодавства 

України  

Управління 

конституційного та 

адміністративного 

законодавства 

Департаменту 

конституційного, 

адміністративного та 

соціального законодавства 

тел.: (044) 279-54-61, 

e-mail: 

K.sharag@minjust.gov.ua  

 

ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОАНВЧОЇ ВЛАДИ 

Державна служба експортного контролю 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України „Про 

внесення змін до 

деяких постанов 

Кабінету Міністрів 

України з питань 

державного 

експортного 

контролю”  

Обговорення проекту у 

підрозділі „Проектні” 

розділу „Нормативні 

акти” веб-сайту 

Держекспортконтролю 

(www.dsecu.gov.ua), а 

також на урядовому 

веб-сайті 

„Громадянське 

суспільство і влада” 

(www.e-gov.net.ua) 

до  

30 вересня 

 

Зінчук Віктор Петрович, 

заступник директора 

департаменту аналітичної і 

правової роботи, 

міжвідомчої та міжнародної 

взаємодії, начальник відділу 

підготовки та експертиз 

нормативно-правових актів  

тел.: (044) 462-58-27 

Проект наказу 

Мінекономрозвитку 

«Про затвердження 

Порядку реєстрації в 

Державній службі 

експортного 

контролю України 

суб’єктів 

господарювання як 

суб’єктів здійснення 

міжнародних передач 

товарів» 

Обговорення проекту у 

підрозділі „Проектні” 

розділу „Нормативні 

акти” веб-сайту 

Держекспортконтролю 

(www.dsecu.gov.ua), а 

також на урядовому 

веб-сайті 

„Громадянське 

суспільство і влада” 

(www.e-gov.net.ua) 

до  

30 вересня 

 

Зінчук Віктор Петрович, 

заступник директора 

департаменту аналітичної і 

правової роботи, 

міжвідомчої та міжнародної 

взаємодії, начальник відділу 

підготовки та експертиз 

нормативно-правових актів  

тел.: (044) 462-58-27 

mailto:K.sharag@minjust.gov.ua
http://www.dsecu.gov.ua/
http://www.e-gov.net.ua/
http://www.dsecu.gov.ua/
http://www.e-gov.net.ua/
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Проект наказу 

Мінекономрозвитку 

«Про затвердження 

Порядку заповнення 

заяви про отримання 

(продовження 

терміну дії) 

повноважень на право 

здійснення експорту, 

імпорту товарів 

військового 

призначення та 

товарів, які містять 

відомості, що 

становлять державну 

таємницю» 

 

Обговорення проекту у 

підрозділі „Проектні” 

розділу „Нормативні 

акти” веб-сайту 

Держекспортконтролю 

(www.dsecu.gov.ua), а 

також на урядовому 

веб-сайті 

„Громадянське 

суспільство і влада” 

(www.e-gov.net.ua) 

до  

30 вересня 

 

Зінчук Віктор Петрович, 

заступник директора 

департаменту, начальник 

відділу підготовки та 

експертиз нормативно-

правових актів 

Департаменту аналітичної і 

правової роботи, 

міжвідомчої та міжнародної 

взаємодії  

тел.: (044) 462-58-27 

 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України „Про 

затвердження 

Порядку надання 

юридичним особам 

повноважень на 

здійснення діяльності 

щодо попередньої 

ідентифікації товарів 

у галузі державного 

експортного 

контролю 

(визначення 

процедури надання 

юридичним особам, 

крім органів 

державної влади, 

повноважень на 

здійснення діяльності 

щодо попередньої 

ідентифікації товарів 

у галузі державного 

експортного 

контролю відповідно 

до статті 12 Закону 

України „Про 

державний контроль 

за міжнародними 

передачами товарів 

військового 

Обговорення проекту у 

підрозділі „Проектні” 

розділу „Нормативні 

акти” веб-сайту 

Держекспортконтролю 

(www.dsecu.gov.ua), а 

також на урядовому 

веб-сайті 

„Громадянське 

суспільство і влада” 

(www.e-gov.net.ua) 

до  

30 вересня 

 

Зінчук Віктор Петрович, 

заступник директора 

департаменту, начальник 

відділу підготовки та 

експертиз нормативно-

правових актів 

Департаменту аналітичної і 

правової роботи, 

міжвідомчої та міжнародної 

взаємодії  

тел.: (044) 462-58-27 

 

http://www.dsecu.gov.ua/
http://www.e-gov.net.ua/
http://www.dsecu.gov.ua/
http://www.e-gov.net.ua/
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призначення та 

подвійного 

використання”)” 

 

Питання, пов’язані з 

заходами, що 

стосуються 

попередження 

правопорушень в 

галузі державного 

експортного 

контролю та 

відповідальності за 

такі порушення 

Інтернет-конференція 

 

11 вересня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хаустов Віктор Васильович, 

начальник відділу з 

прогнозно-аналітичної 

роботи, організації систем 

внутрішньофірмового 

експортного контролю, 

забезпечення зв’язків з 

громадськістю та засобами 

масової інформації 

Департаменту аналітичної і 

правової роботи, 

міжвідомчої та міжнародної 

взаємодії 

тел.: (044) 462-48-47 

 

Питання, пов’язані з 

особливостями 

правил та процедур 

здійснення 

міжнародних передач 

спеціальних 

матеріалів, техніки та 

технологій 

Інтернет-конференція 

 

25 вересня Хаустов Віктор Васильович, 

начальник відділу з 

прогнозно-аналітичної 

роботи, організації систем 

внутрішньофірмового 

експортного контролю, 

забезпечення зв’язків з 

громадськістю та засобами 

масової інформації 

Департаменту аналітичної і 

правової роботи, 

міжвідомчої та міжнародної 

взаємодії 

тел.: (044) 462-48-47 

 

Державна авіаційна служба 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження 

порядку і правил 

проведення 

обов’язкового 

страхування 

цивільної авіації» 

 

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

Державіаслужби 

(www.avia.gov.ua) 

вересень Федонюк М. І. 

тел.: (044) 351-50-83 

Державна архівна служба 
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1. Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України “Про 

внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

22.05.2012 № 655 

“Про затвердження 

зразків та описів 

печатки, бланка і 

вивіски 

національного 

закладу (установи)”. 

2. Проект наказу 

Міністерства юстиції 

України “Про 

затвердження 

Порядку здійснення 

контролю за 

дотриманням строків 

зберігання архівних 

документів, вимог 

щодо умов їх 

зберігання, порядку 

ведення їх обліку, а 

також доступу до 

документів 

Національного 

архівного фонду 

архівними 

установами, 

заснованими 

фізичними та /або 

юридичними особами 

приватного права” 

 

Засідання громадської 

та науково-експертної 

рад 

вересень Сельченкова Світлана 

Вікторівна, 

директор департаменту 

діловодства, формування, 

зберігання та обліку 

документів національного 

архівного фонду 

тел.: (044) 273-30-69, 

e-mail:  

sselchenkova@archives.gov.u

a  

 

Денисенко Олександр 

Володимирович, 

заступник директора 

департаменту, начальник 

відділу нормативно-

методичного забезпечення 

діловодства 

тел.: (044) 273-29-22, 

e-mail: 

odenysenko@archives.gov.ua  

 

Кузнєцова Марина Ігорівна, 

начальник відділу 

формування Національного 

архівного 

фонду 

тел.: (044) 275-11-66, 

e-mail:  

mkuznetsova@archives.gov.u

a 

Адміністрація Державної прикордонної служи 

Організація 

проведення 

диспансеризації 

персоналу, ветеранів, 

пенсіонерів 

Держприкордонслужб

и відповідно до вимог 

чинного 

законодавства 

України  

Круглий стіл 5 вересня Організація та проведення 

консультацій: 

Міщук І. М., 

начальник лікувально-

профілактичного відділу 

управління охорони 

здоров’я Департаменту 

матеріально-технічного 

забезпечення 

тел.: (044) 527-64-47  

Підведення підсумків Круглий стіл 12 вересня Організація та проведення 

mailto:sselchenkova@archives
mailto:sselchenkova@archives
mailto:sselchenkova@archives.gov.ua
mailto:sselchenkova@archives.gov.ua
mailto:odenysenko@archives
mailto:mkuznetsova@archives
mailto:mkuznetsova@archives
mailto:mkuznetsova@archives.gov.ua
mailto:mkuznetsova@archives.gov.ua
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літнього оздоровчого 

сезону, перспективи 

та удосконалення 

санаторно-курортного 

забезпечення у 

Державній 

прикордонній службі 

України  

консультацій: 

Міщук І. М., 

начальник лікувально-

профілактичного відділу 

управління охорони 

здоров’я Департаменту 

матеріально-технічного 

забезпечення 

тел.: (044) 527-64-47 

 

Державна реєстраційна служба України 

Актуальні питання 

діяльності 

Укрдержреєстру  

 

 

Засідання Громадської 

ради при Державній 

реєстраційній службі 

України  

 

 

19 вересня 

15.00 

 

 

 

 

Клименко Олександр  

Ігорович, 

начальник відділу 

інформаційно-аналітичної 

роботи Департаменту 

аналітичної роботи та 

зв’язків з громадськістю 

тел.: (044) 233-65-37, 

e-mail: grada.reestr@ukr.net, 

klymenko@drsu.gov.ua 

 

Актуальні питання 

державної реєстрації 

речових прав на 

нерухоме майно 

Круглий стіл 23-27 

вересня 

Клименко Олександр  

Ігорович, 

начальник відділу 

інформаційно-аналітичної 

роботи Департаменту 

аналітичної роботи та 

зв’язків з громадськістю 

тел.: (044) 233-65-37, 

e-mail: grada.reestr@ukr.net, 

klymenko@drsu.gov.ua 

 

Державна санітарно-епідеміологічна служба 

Проект Методичних 

рекомендацій 

«Визначення 

специфічної 

активності хімічних 

дезінфікуючих та 

антисептичних 

засобів»  

Обговорення проекту у 

рубриці «Громадське 

обговорення» веб-

сайту 

Держсанепідемслужби 

(www.dsesu.gov.ua) 

вересень Омельчук С. А., 

заступник Директора 

Департаменту стратегічного 

планування та соціально-

гігієнічного моніторингу, 

начальник відділу 

організації 

адміністративних послуг  

тел.: (044) 425-46-11 

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

Проект 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

Обговорення проекту 

на веб-сайті ДСНС 

(http://www.mns.gov.ua/

до 6 вересня Палагута Сергій, 

завідувач сектору  

організації оповіщення, 

mailto:grada.reestr@ukr.net
mailto:klymenko@drsu.gov.ua
mailto:grada.reestr@ukr.net
mailto:klymenko@drsu.gov.ua
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України «Про 

схвалення Концепції 

розвитку та технічної 

модернізації системи 

централізованого 

оповіщення про 

загрозу або 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій» 

 

content/public_discus.ht

ml) 

роботи державної комісії 

ТЕБ і НС та забезпечення 

готовності пунктів 

управління Департаменту 

організації заходів 

цивільного захисту 

тел.: (044) 247-30-52, 

е-mail: 

palaguta.sergiy@mns.gov.ua 

Проект наказу 

Міністерства оборони 

України “Про 

затвердження 

Інструкції з обліку, 

нагляду та утримання 

джерел зовнішнього 

протипожежного 

водопостачання”  

 

Обговорення проекту 

на веб-сайті ДСНС 

(http://www.mns.gov.ua/

content/public_discus.ht

ml) 

до14 вересня Український науково-

дослідний Інститут 

цивільного захисту 

тел.: (044) 280-18-01, (044) 

280-13-97, 

e-mail: undicz@mns.gov.ua 

Відпрацювання 

навчально-

практичних дій з 

надання допомоги 

населенню в умовах 

надзвичайних 

ситуацій  

 

Виїзне засідання 

Центру взаємодії 

ДСНС України з 

волонтерами та 

волонтерськими 

організаціями  

дата 

визначається 

Іваненчук Наталія, 

т. в. о. начальника Відділу 

зв’язків із ЗМІ та роботи з 

громадськістю 

тел.: (044) 247-32-31  

Державна служба геології та надр України 

1. Стан надходження 

коштів до державного 

бюджету за надання 

та продовження 

спеціальних дозволів 

на користування 

надрами у І півріччі 

2013 року. 

2. Надання 

адміністративних 

послуг в 

Держгеонадрах 

України. 

3. Звіт про 

міжнародну 

діяльність 

Держгеонадр України 

за І півріччя 2013 

Засідання Громадської 

ради при 

Держгеонадрах 

України 

12 вересня Жинська Л. О., 

головний спеціаліст відділу 

організаційно-аналітичної 

роботи Департаменту 

організаційно-аналітичної 

роботи та управління 

персоналом 

тел.: (044) 456-23-57 

mailto:shelyuk@mns.gov.ua
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року. 

4. Стан протидії та 

запобігання корупції 

в центральному 

апараті Держгеонадр 

України 

 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки  

Правила з охорони 

праці під час 

експлуатації 

великовантажних 

автомобілів та інших 

технологічних 

транспортних засобів 

під час розробки 

рудних і нерудних 

копалин відкритим 

способом   

 

Обговорення проекту у 

рубриці «Консультації 

з громадськістю»  

веб-сайту 

Держгірпромнагляду 

(www.dnop.kiev.ua)   

вересень Дудковський Тарас 

Георгійович, 

в. о. завідувача сектору 

взаємодії з Верховною 

Радою України, засобами 

масової інформації та 

міжнародної діяльності 

тел.: (044) 248-74-35, 

e-mail: 

dudkovsky@dnop.kiev.ua 

Проект наказу 

Міненерговугілля 

«Про затвердження 

Правил охорони праці 

під час технічного 

обслуговування і 

ремонту вантажних 

вагонів та  

рефрижераторного 

рухомого складу» 

 

Обговорення проекту у 

рубриці «Консультації 

з громадськістю»  

веб-сайту 

Держгірпромнагляду 

(www.dnop.kiev.ua)   

вересень Дудковський Тарас 

Георгійович, 

в. о. завідувача сектору 

взаємодії з Верховною 

Радою України, засобами 

масової інформації та 

міжнародної діяльності 

тел.: (044) 248-74-35, 

e-mail: 

dudkovsky@dnop.kiev.ua 

Проект наказу 

Держгірпромнагляду 

«Про затвердження 

форм висновків 

експертизи з питань 

охорони праці та 

промислової безпеки» 

Обговорення проекту у 

рубриці «Консультації 

з громадськістю»  

веб-сайту 

Держгірпромнагляду 

(www.dnop.kiev.ua)   

вересень Дудковський Тарас 

Георгійович, 

в. о. завідувача сектору 

взаємодії з Верховною 

Радою України, засобами 

масової інформації та 

міжнародної діяльності 

тел.: (044) 248-74-35, 

e-mail: 

dudkovsky@dnop.kiev.ua 

 

mailto:dudkovsky@dnop.kiev.ua
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Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

26.10.2011 № 1107» (в 

частині атестації 

технічних експертів) 

Обговорення проекту у 

рубриці «Консультації 

з громадськістю»  

веб-сайту 

Держгірпромнагляду 

(www.dnop.kiev.ua)  

вересень Дудковський Тарас 

Георгійович, 

в. о. завідувача сектору 

взаємодії з Верховною 

Радою України, засобами 

масової інформації та 

міжнародної діяльності 

тел.: (044) 248-74-35, 

e-mail: 

dudkovsky@dnop.kiev.ua 

 

Проект наказу 

Міненерговугілля 

«Про затвердження 

Правил охорони праці 

під час технічного 

обслуговування і 

ремонту вантажних 

вагонів та 

рефрижераторного 

рухомого складу» 

 

Обговорення проекту у 

рубриці «Консультації 

з громадськістю»  

веб-сайту 

Держгірпромнагляду 

(www.dnop.kiev.ua)   

вересень Дудковський Тарас 

Георгійович, 

в. о. завідувача сектору 

взаємодії з Верховною 

Радою України, засобами 

масової інформації та 

міжнародної діяльності 

тел.: (044) 248-74-35, 

e-mail: 

dudkovsky@dnop.kiev.ua 

Правила охорони 

праці під час 

експлуатації 

хвостових і шламових 

господарств 

гірничорудних 

нерудних 

підприємств 

Обговорення проекту у 

рубриці «Консультації 

з громадськістю»  

веб-сайту 

Держгірпромнагляду 

(www.dnop.kiev.ua)   

вересень Дудковський Тарас 

Георгійович, 

в. о. завідувача сектору 

взаємодії з Верховною 

Радою України, засобами 

масової інформації та 

міжнародної діяльності 

тел.: (044) 248-74-35, 

e-mail: 

dudkovsky@dnop.kiev.ua 

 

Державна служба фінансового моніторингу 

1. Актуальні питання, 

що виникають у 

суб’єктів фінансового 

моніторингу.  

2. Проекти 

нормативно-правових 

актів, розроблених 

Держфінмоніторинго

м. 

3. Проект Плану 

заходів на 2014 рік із 

запобігання та 

протидії легалізації 

(відмиванню) 

Засідання Громадської 

ради при 

Держфінмоніторингу 

України  

(м. Київ, вул. 

Білоруська, 24)  

26 вересня 

11.00-13.00 

Савчук Віктор Іванович, 

заступник директора 

департаменту взаємодії та 

координації системи 

фінансового моніторингу, 

начальник відділу 

міжвідомчої координації та 

взаємодії з державними 

регуляторами та іншими 

державними органами  

тел.: (044) 594-10-45  

mailto:dudkovsky@dnop.kiev.ua
mailto:dudkovsky@dnop.kiev.ua
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доходів, одержаних 

злочинним шляхом, 

або фінансуванню 

тероризму 

 

Державне агентство водних ресурсів 

Покращення 

екологічного стану 

басейну р. Дністер 

Засідання Басейнової 

ради  

19 вересня 

 

Лисюк Ольга Гаврилівна,  

начальник управління 

використання водних 

ресурсів 

тел.: (044) 226-25-37, 

e-mail:  cwm@scwm.gov.ua 

 

Заходи з покращення 

екологічного стану 

басейну річки 

Сіверський Донець в 

рамках проведення 

екологічної акції, 

присвяченої Дню 

Сіверського Дінця 

Науково-практична 

конференція 

21 вересня 

 

Ковтуненко Віта 

Анатоліївна, 

начальник відділу зв’язків з 

громадськістю та взаємодії 

зі ЗМІ 

тел.: (044) 246-71-40, 

e-mail: scwm@scwm.gov.ua 

 

Лисюк Ольга Гаврилівна, 

начальник управління 

використання водних 

ресурсів 

тел.: (044) 226-25-37,  

e-mail: scwm@scwm.gov.ua 

 

Встановлення 

режимів роботи 

дніпровських та 

Дністровського 

водосховищ на 

жовтень 2013 року 

Засідання Міжвідомчої 

комісії  

30 вересня 

 

Лисюк Ольга Гаврилівна, 

начальник управління 

використання водних 

ресурсів 

тел.: (044) 226-25-37,  

e-mail: scwm@scwm.gov.ua 

Національне агентство з питань державної служби 

Проект заходів щодо 

мінімізації 

можливостей 

виникнення 

конфлікту інтересів 

осіб, уповноважених 

1) засідання 

Громадської ради при 

Нацдержслужбі 

України;  

2) обговорення у 

рубриці «Обговорення 

вересень Підорін Олександр, 

начальник Контрольного 

управління Нацдержслужби 

України 

тел.: (044) 256-00-25,  

e-mail:  

mailto:cwm@scwm.gov.ua
mailto:scwm@scwm.gov.ua
mailto:scwm@scwm.gov.ua
mailto:scwm@scwm.gov.ua
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на виконання функцій 

держави, та 

урегулювання 

конфлікту інтересів у 

разі його виникнення 

в Нацдержслужбі 

України  

проектів актів 

законодавства» розділу 

«Взаємодія з 

громадськістю» веб-

сайту Нацдержслужби 

України 

(www.nads.gov.ua) 

 

Oleksandr.Pidorin@nads.gov.

ua 

Державне космічне агенство 

Здійснення космічних 

досліджень 

Наукова конференція 

(м. Євпаторія 

(НЦУВКЗ)) 

 

2-6 вересня 

 

Семенов Л. П. 

тел.: (044) 281-62-90 

Державна екологічна інспекція 

Проведення 

природоохоронних 

заходів по посиленню 

контролю (нагляду) 

за додержанням 

вимог 

природоохоронного 

законодавства під час 

використання 

об’єктів тваринного 

світу в мисливський 

сезон 2013-2014 роки 

 

Круглий стіл  вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пуга Г. О., 

начальник відділу 

департаменту екологічного 

контролю природних 

ресурсів 

тел.: (044) 521-20-49, 

e-mail: bio@dei.gov.ua 

 

 

 

 

Проведення 

природоохоронних 

заходів по посиленню 

контролю (нагляду) 

за станом пожежної 

безпеки та 

протипожежного 

захисту лісів, 

торфовищ і сільсько-

господарських угідь 

  

Круглий стіл  

 

вересень 

 

 

 

Пуга Г. О., 

начальник відділу 

департаменту екологічного 

контролю природних 

ресурсів  

тел.: (044) 521-20-49, 

e-mail: bio@dei.gov.ua 

 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів 

Проект технічного 

регламенту щодо 

безпечності дитячих 

іграшок 

 

Круглий стіл 

 

ІІІ декада 

вересня 

Дмитрієв М. О., 

заступник  начальника 

Управління ринкового 

нагляду, начальник відділу 

моніторингу та аналізу 

ринкового нагляду 

тел.: (044) 522-89-09 

 

Державна інспекція навчальних закладів 

http://www.nads.gov.ua/
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Апробація 

орієнтовних критеріїв 

оцінювання 

діяльності вищих 

навчальних закладів  

Засідання робочої 

групи  

(м. Київ, вул. 

Метробудівська, 5а) 

 

10 вересня Рудешко Олександр 

Іванович, 

начальник відділу 

інспектування та 

моніторингу вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV 

рівнів акредитації  

тел.: (044) 239-16-86, 

e-mail: dinzu@ukr.net  

 
Розроблення 

орієнтовних критеріїв 

оцінювання 

діяльності 

позашкільних 

навчальних закладів  

Засідання робочої 

групи  

(м. Київ, вул. 

Метробудівська, 5а)  

 

26 вересня Вергун Юрій Валерійович, 

заступник начальника 

управління, начальник 

відділу інспектування та 

моніторингу професійно-

технічних і позашкільних 

навчальних закладів 

тел. (044) 239-16-87, 

e-mail: dinzu@ukr.net 

 
1. Результати 

перевірки прийому до 

вищих навчальних 

закладів. 

2. Стан підготовки 

навчальних закладів 

до роботи в новому 

2013/2014 

навчальному році. 

3. Орієнтовні критерії 

оцінювання 

діяльності 

позашкільних та 

вищих навчальних 

закладів. 

4. Уніфікована форма 

акта перевірок 

навчальних закладів  

 

Засідання Громадської 

ради при ДІНЗ України 

(м. Київ, вул. 

Метробудівська, 5а) 

дата 

визначається 

Постол Інна Валеріївна, 

головний спеціаліст, прес-

секретар 

тел.: (044) 239-16-94, 

e-mail: press_dinzu@ukr.net 

Державна інспекція з безпеки на морському та річковому транспорті 

Проект наказу 

Міністерства 

інфраструктури 

України «Про 

затвердження 

уніфікованих форм 

актів, які складаються 

за результатами 

1) обговорення проекту 

в рубриці «Регуляторна 

діяльність» веб-сайту 

Мінінфраструктури 

(www.mtu.gov.ua) та у 

підрубриці 

«Регуляторні акти» 

рубрики «Регуляторна 

2 вересня- 

2 жовтня 

Казанцев Сергій 

Вікторович, 

в. о. заступника начальника 

Управління контролю над 

судноплавними компаніями 

та підприємствами, 

начальник відділу контролю 

над судноплавними 

mailto:dinzu@ukr.net
mailto:dinzu@ukr.net
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перевірок дотримання 

вимог законодавства 

України у сфері 

безпеки на морському 

та річковому 

транспорті» 

діяльність» розділу 

«Законодавство» веб-

сайту 

Укрморрічінспекції 

(www.sasmit.gov.ua); 

 2) засідання 

Громадської ради при 

Укрморрічінспекції   

компаніями та 

підприємствами 

Департаменту державного 

нагляду та контролю за 

безпекою на морському та 

річковому транспорті 

тел.: (044) 351-44-32, 

e-mail:  

safety_control@ukr.net  

 

Проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів (щодо надання 

адміністративних 

послуг у сфері 

морського та 

річкового 

транспорту)» 

Обговорення проекту в 

рубриці «Регуляторна 

діяльність» веб-сайту 

Мінінфраструктури 

(www.mtu.gov.ua) та у 

підрубриці 

«Регуляторні акти» 

рубрики «Регуляторна 

діяльність» розділу 

«Законодавство» веб-

сайту 

Укрморрічінспекції 

(www.sasmit.gov.ua) 

 

3 вересня- 

3 жовтня 

Піскова Наталія Валеріївна,  

головний спеціаліст відділу 

нормативних актів, 

законотворчої діяльності та 

узагальнення практики 

Управління правового 

забезпечення 

тел.: (044) 351-44-90, 

e-mail:  

n_rudenok@gmail.com.ua 

 

1. Про створення 

тимчасової робочої 

групи Громадської 

ради при 

Укрморрічінспекції з 

питань надання 

пропозицій до 

Орієнтовного плану 

проведення 

консультацій з 

громадськістю 

Укрморрічінспекції 

на 2014 рік за 

визначеними 

напрямами діяльності 

та щодо комплексу 

системних заходів з 

удосконалення 

роботи з питань 

правового 

регулювання 

процедур взаємодії 

громадських рад та 

органів виконавчої 

Засідання Громадської 

ради при 

Укрморрічінспекції 

27 вересня Нагаєвська Марина 

Володимирівна,  

завідувач сектору взаємодії 

з громадськістю та роботи зі 

ЗМІ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sasmit.gov.ua/
mailto:safety_control@ukr.net
http://www.sasmit.gov.ua/
mailto:n_rudenok@gmail.com.ua
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влади. 

2. Про результати 

опитування суб’єктів 

господарської 

діяльності з надання 

послуг з перевезення 

пасажирів, 

небезпечних 

вантажів, багажу 

річковим, морським 

транспортом щодо 

оцінки додержання 

Укрморрічінспекцією 

вимог 

антикорупційного 

законодавства при 

здійсненні 

контрольно-

наглядових функцій 

 

 

Остапенко Наталія 

Миколаївна, 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції  

тел.: (044) 351-44-71, 

e-mail:  

n_ostapenko@morrichflot.go

v.ua 

 

Державне агентство з питань інвестицій та управління національними проектами 

Реалізація проекту 

«InterMedicalEcoСity»  

Конференція 

(с. Щасливцеве 

Генічеського району 

Херсонської області) 

 

5-6 вересня Марія Суслова, 

начальник відділу з 

організації заходів 

тел.: (044) 270-63-10 

Державне агентство земельних ресурсів 

Проект наказу 

Міністерства аграрної 

політики та 

продовольства 

України “Про 

затвердження 

Порядку 

використання 

Державної 

геодезичної 

референцної системи 

координат УСК-2000 

для забезпечення 

ведення Державного 

земельного кадастру” 

 

Обговорення проекту у 

рубриці “Зв’язки з 

громадськістю” веб-

сайту 

Держземагентства 

(www.land.gov.ua) 

до 2 вересня Заєць Іван Михайлович, 

начальник Управління 

топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності  

тел.: (044) 292-41-30,  

e-mail: 

ukrgeo@geomatica.kiev.ua 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України “Про 

затвердження 

Порядку визначення 

Обговорення проекту у 

рубриці “Зв’язки з 

громадськістю” веб-

сайту 

Держземагентства 

 з 2 вересня  Заєць Іван Михайлович, 

начальник Управління 

топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності  

тел.: (044) 292-41-30,  

mailto:n_ostapenko@morrichflot.gov.ua
mailto:n_ostapenko@morrichflot.gov.ua
http://www.dazru.gov.ua/
mailto:ukrgeo@geomatica.kiev.ua
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меж географічного 

місця, з яким 

пов'язані особливі 

властивості, певні 

якості або інші 

характеристики 

товару” 

 

(www.land.gov.ua) e-mail: 

ukrgeo@geomatica.kiev.ua 

Проект наказу 

Міністерства аграрної 

політики та 

продовольства 

України “Про 

затвердження 

реєстраційно-

облікових форм 

Державного реєстру 

географічних назв” 

 

Обговорення проекту у 

рубриці “Зв’язки з 

громадськістю” веб-

сайту 

Держземагентства 

(www.land.gov.ua) 

з 2 вересня  Заєць Іван Михайлович, 

начальник Управління 

топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності  

тел.: (044) 292-41-30,  

e-mail: 

ukrgeo@geomatica.kiev.ua 

Проект наказу 

Міністерства аграрної 

політики та 

продовольства 

України “Про 

затвердження 

Топонімічних 

настанов (для 

видавництва карт та 

інших видавництв)” 

 

Обговорення проекту у 

рубриці “Зв’язки з 

громадськістю” веб-

сайту 

Держземагентства 

(www.land.gov.ua) 

з 2 вересня  Заєць Іван Михайлович, 

начальник Управління 

топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності  

тел.: (044) 292-41-30,  

e-mail: 

ukrgeo@geomatica.kiev.ua 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України “Про 

затвердження 

Методики 

нормативної грошової 

оцінки земель 

сільськогосподарсько

го призначення” 

 

Обговорення проекту у 

рубриці “Зв’язки з 

громадськістю” веб-

сайту 

Держземагентства 

(www.land.gov.ua) 

до 24 вересня  Микитенко Юрій Іванович, 

заступник начальника 

управління, начальник 

відділу економічного 

регулювання земельних 

відносин Управління ринку 

та оцінки земель  

тел.: (044) 249-96-84,  

e-mail: k317@ukr.net 

Фонд державного майна 

Проект наказу 

Фонду державного 

майна України «Про  

внесення  змін до 

Порядку передачі 

єдиних майнових 

комплексів 

Обговорення проекту 

наказу у рубриці 

“Зв’язки з 

громадськістю” веб-

сайту Фонду 

державного майна 

України 

до 

14 вересня   

Роз’яснення щодо змісту 

проекту наказу, 

узагальнення та аналіз 

результатів консультацій: 

 

Зіненко Віктор Федорович,  

начальник відділу  

http://www.dazru.gov.ua/
mailto:ukrgeo@geomatica.kiev.ua
http://www.dazru.gov.ua/
mailto:ukrgeo@geomatica.kiev.ua
http://www.dazru.gov.ua/
mailto:ukrgeo@geomatica.kiev.ua
http://www.dazru.gov.ua/
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державних 

підприємств, 

установ, 

організацій, їх 

структурних 

підрозділів до сфери 

управління 

державних органів 

приватизації у 

зв’язку з 

прийняттям рішення 

про їх 

приватизацію» 

 

(www.spfu.gov.ua) організації роботи з 

державними 

підприємствами 

тел.: 200-32-93, 

e-mail:  

zinenko@spfu.gov.ua 

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів 

Запровадження 

єдиних підходів для 

забезпечення 

доступності інвалідів 

до будинків та 

приміщень  

 

Нарада  вересень Алімова Любов Євгенівна, 

начальник відділу 

методичного забезпечення 

та зв’язків з громадськими 

організації  

тел.: (044) 281-08-37  

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 

Розвиток 

саморегулювання 

галузей 

підприємницької 

діяльності 

Публічне громадське 

обговорення 

протягом 

вересня 

Козиненко Сергій 

Петрович, 

завідуючий відділом 

взаємодії з галузевими 

радами та громадськими 

об’єднаннями 

тел.: (044) 254-58-46, 

e-mail: 

kozylenko@dkrp.gov.ua 

 

Державна служба з контролю за наркотиками 

Доцільність 

включення до 

переліку наркотичних 

засобів, 

психотропних 

речовин та 

прекурсорів, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

06.05.2000 р. № 700, 

нових хімічних 

сполук 

 

Обговорення проекту 

на веб-сайті ДСКН 

(www.narko.gov.ua) 

протягом 

вересня 

Організація та проведення 

консультацій:  

Поліщук Д. В., 

головний спеціаліст 

тел.: (044) 248-07-12,  

e-mail: zmi@narko.gov.ua 

mailto:gpg@spfu.gov.ua
mailto:kozylenko@dkrp.gov.ua
mailto:zmi@narko.gov.ua
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Державне агентство з питань кіно 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

внесення змін до 

Положення про 

державну підтримку 

національних фільмів 

у продюсерській 

системі» 

 

Обговорення Проекту 

на веб-сайті Держкіно 

(http://dergkino.gov.ua/u

a/text/pubdis.html) 

з 11 вересня 

 

Шевчук Юлія Іванівна, 

начальник юридичного 

відділу 

тел.: (044) 280-12-11, 

e-mail: 1480@i.ua 

 

 

Антимонопольний комітет України 

1. Проект Закону 

України «Про 

державну допомогу 

суб’єктам 

господарювання». 

2. Питання 

удосконалення 

методологічного 

забезпечення 

діяльності АМКУ з 

питань захисту від 

недобросовісної 

конкуренції в частині 

застосування статті 

151 «Поширення 

інформації, що 

вводить в оману» 

Закону України «Про 

захист від 

недобросовісної 

конкуренції» 

 

Засідання Громадської 

ради при 

Антимонопольному 

комітеті України 

 

5 вересня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація та проведення 

консультацій: 

 

Григорян Ольга 

Олександрівна, 

заступник начальника 

відділу зв’язків з 

громадськістю та взаємодії 

з засобами масової 

інформації та забезпечення 

доступу до публічної 

інформації Департаменту 

конкурентної політики та 

міжнародного 

співробітництва 

тел.: (044) 251-62-91, 

e-mail: 

Grygoryan@amcu.gov.ua 

Проблемні питання 

на ринках супутніх 

послуг та шляхів їх 

вирішення 

Круглий стіл  25 вересня 

 

Григорян Ольга 

Олександрівна, 

заступник начальника 

відділу зв’язків з 

громадськістю та взаємодії 

з засобами масової 

інформації та забезпечення 

доступу до публічної 

інформації Департаменту 

конкурентної політики та 

міжнародного 

співробітництва 

тел.: (044) 251-62-91, 

e-mail: 

mailto:grygoryan@amcu.gov.ua
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Grygoryan@amcu.gov.ua 

Проблемні питання 

щодо досягнення 

неправомірних 

переваг у конкуренції 

шляхом поширення 

інформації, що 

вводить в оману 

Круглий стіл  

 «Шляхи запобігання 

поширенню 

інформації, що вводить 

в оману» 

дата 

уточнюється 

 

Григорян Ольга 

Олександрівна, 

заступник начальника 

Відділу зв’язків з 

громадськістю та взаємодії 

з засобами масової 

інформації та забезпечення 

доступу до публічної 

інформації Департаменту 

конкурентної політики та 

міжнародного 

співробітництва 

тел.: (044) 251-62-91, 

e-mail: 

Grygoryan@amcu.gov.ua 

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення  

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «про 

затвердження 

Державної цільової 

національно-

культурної програми 

популяризації 

вітчизняної 

книговидавничої 

продукції та читання 

на 2014-2018 роки»  

1)  електронні 

консультації; 

 

2) зустріч з 

громадськістю; 

 

3) круглий стіл; 

12 вересня Кононенко Олексій 

Анатолійович, 

директор департаменту  

видавничої справи і преси 

тел.: 278-87-37, 

e-mail: a.kononenko@ukr.net 

 

Божко Світлана Михайлівна 

начальник відділу з питань 

взаємодії із ЗМІ та 

громадськістю 

тел.: (044) 278-52-55, 

e-mail: 

bozhko@comin.gov.ua, 

pr@tvradio.gov.ua 

 

Пенсійний фонд  

Проект постанови 

правління Пенсійного 

Обговорення проекту  

на веб-сайті Фонду 

вересень Заруцький Костянтин 

Сергійович 

mailto:grygoryan@amcu.gov.ua
mailto:grygoryan@amcu.gov.ua
mailto:a.kononenko@ukr.net
mailto:bozhko@comin.gov.ua
mailto:pr@tvradio.gov.ua
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фонду України «Про 

внесення змін до 

постанови правління 

Пенсійного фонду 

України від 25 

листопада 2005 року 

№ 22-1» 

 

(www.pfu.gov.ua) тел.: (044) 284-54-26, 

e-mail: zaradive@rambler.ru 

 

МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

Проект постанови 

Ради міністрів 

Автономної 

Республіки Крим 

«Про затвердження 

порядку забезпечення 

ветеранів війни, 

праці, військової 

служби, дітей війни, 

ліквідаторів аварії на 

ЧАЕС, учасників 

бойових дій на 

території інших 

держав, у тому числі 

тих, які стали 

інвалідами внаслідок 

поранення, контузії, 

каліцтва або 

захворювання, 

пов’язаних з 

перебуванням в цих 

державах, санаторно-

курортними 

путівками за рахунок 

коштів бюджету АР 

Крим»  

 

Круглий стіл дата 

уточнюється 

Сулейманова Еміне 

Усманівна, 

начальник управління 

персоніфікованого обліку 

громадян пільгових 

категорій, надання пільг і 

компенсацій Міністерства 

соціальної політики 

Автономної Республіки 

Крим  

тел.: (0652) 54-75-61  

Проект галузевої 

Програми  розвитку 

рекреаційного 

комплексу АР Крим 

на 2014-2016 роки  

Круглий стіл дата 

уточнюється 

Мартиненко Юлія 

Сергіївна, 

начальник управління 

фінансів та економічного 

аналізу Міністерства 

курортів і туризму 

Автономної Республіки 

Крим  

тел.: (0652) 54-44-21  
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Будівництво доріг із 

застосуванням 

асфальтобетонного та 

цементобетонного 

покриття   

Круглий стіл  2-6 вересня Циганкова Марина 

Дмитрівна, 

заступник начальника 

відділу розвитку 

автомобільних доріг 

Республіканського комітету 

Автономної Республіки 

Крим з транспорту та 

зв’язку  

тел.: (0652)54-43-80  

 

Проект постанови 

Верховної Ради 

Автономної 

Республіки Крим 

«Про програму 

соціального захисту і 

зайнятості населення 

Автономної 

Республіки Крим на 

2014-2017 роки» 

 

Засідання 

Координаційної ради 

громадських 

організацій потерпілих 

від аварії на ЧАЕС  

11 вересня Кручек Ірина 

Володимирівна,  

перший заступник міністра 

соціальної політики 

Автономної Республіки 

Крим 

тел.: (0652) 54-75-57  

Реалізація виконання 

в АР Крим Стратегії 

державної політики 

сприяння розвитку 

громадянського 

суспільства в Україні 

Громадські слухання 

«Слово молодим»  

20-30 

вересня 

Кучман Олеся Вікторівна, 

начальник відділу вищої 

освіти і науки, заступник 

начальника управління 

вищої освіти і науки, 

молодіжної та сімейної 

політики Міністерства 

освіти і науки, молоді та 

спорту Автономної 

Республіки Крим  

тел.: (0652) 62-00-70  

 

1. Хід реалізації 

Програми розвитку 

малого і середнього 

підприємництва в АР 

Крим на 2013-2014 

роки і перспективи 

розвитку 

підприємництва в АР 

Крим. 

2. Впровадження 

інновацій в 

господарську 

діяльність 

підприємств 

Засідання 

Республіканської 

громадської ради з 

питань розвитку 

підприємництва  

25 вересня Боул Владислав Борисович, 

заступник міністра 

економічного розвитку і 

торгівлі АР Крим 

тел.: (0652) 62-02-41  

 

Торбач Лариса Олексіївна, 

начальник управління 

розвитку підприємництва і 

дерегуляції бізнесу 

Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі АР Крим 

тел.: (0652) 27-44-04  
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Вінницька облдержадміністрація 

Проект  

розпорядження 

голови 

облдержадміністрації 

«Про відзначення на 

Вінниччині  

Дня партизанської 

слави»  

 

Збори громадськості  

 

9 вересня Василюк С. М., 

директор  

Департаменту  

інформаційної  

діяльності та  

комунікацій з  

громадськістю ОДА 

тел.: (0432) 35-05-33  

Питання забезпечення 

контролю за 

проведенням  

вступної кампанії 

2013 року  

Збори громадськості  

 

16 вересня Бачинський В. Г., 

заступник начальника  

управління освіти і  

науки  

облдержадміністрації 

тел.: (0432) 61-16-69  

 

Проблемні питання 

реалізації 

Комплексної   

програми підтримки 

та популяризації 

архітектурної  

діяльності у 

Вінницькій  

області на 2011-2015 

роки  

 

Конференція  20 вересня Ягодін С. О., 

головний спеціаліст  

управління архітектури  

та містобудування  

облдержадміністрації 

тел.: (0432) 56-25-57   

  

Волинська облдержадміністрація 

Розвиток державно-

приватного 

партнерства на 

Волині 

Зустріч з 

громадськістю  

12 вересня Мельник Андрій 

Андрійович, 

начальник управління 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації  

тел.: (0332) 77-81-11, 

e-mail: vpol1@voladm.gov.ua 

 

Розвиток 

транскордонного і 

міжрегіонального 

співробітництва 

області 

 

Круглий стіл дата 

уточнюється 

Ломага Андрій 

Михайлович, 

начальник управління 

міжнародного 

співробітництва та 

європейської інтеграції 

облдержадміністрації 

тел.: (0332) 77-81-20, 

mailto:vpol1@voladm.gov.ua
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e-mail: 

post@dfir.voladm.gov.ua 

 

Стан виконання 

Комплексної 

регіональної 

програми «План дій з 

реалізації Конвенції 

ООН про права 

інвалідів та 

соціальний захист 

осіб з обмеженими 

фізичними 

можливостями на 

2013 – 2020 роки» 

 

Круглий стіл дата 

уточнюється 

Мишковець Світлана 

Євтихівна, 

директор департаменту  

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації 

тел.: (0332) 77-81-09, 

e-mail:  

sobsl@dlsp.voladm.gov.ua 

Стан підготовки та 

проведення заходів з 

відзначення в області 

70-ї річниці 

визволення України 

від фашистських 

загарбників та 70-ї 

річниці Перемоги у 

Великій Вітчизняній 

війні 1941–1945 років 

 

Круглий стіл дата 

уточнюється 

Мельник Андрій 

Андрійович, 

начальник управління 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації  

тел.: (0332) 77-81-11, 

e-mail: vpol1@voladm.gov.ua 

 

1. Хід виконання 

заходів щодо 

профілактики і 

лікування хворих з 

гіпертонічною 

хворобою. 

2. Про готовність 

закладів охорони 

здоров’я області до 

роботи в осінньо-

зимовий період 2013 

– 2014 років 

Круглий стіл дата 

уточнюється 

Ващенюк Ігор Степанович, 

начальник управління 

охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

тел.: (0322) 24-15-81, 

e-mail: 

uozvolyn@lt.ukrtel.net 

 

Про підсумки 

виступів спортсменів 

області у складі 

збірної команди 

України на ХХІІ 

Дефлімпійських іграх 

2013 року у м. Софія 

 

Зустріч з 

громадськістю 

дата 

уточнюється 

Карнаухова Галина 

Йосипівна, 

начальник управління у 

справах сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації  

тел.: (0332) 24-32-64, 

e-mail: 

mailto:post@dfir.voladm.gov.ua
mailto:sobsl@dlsp.voladm.gov.ua
mailto:vpol1@voladm.gov.ua
mailto:uozvolyn@lt.ukrtel.net
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post@usm.voladm.gov.ua 

 

Організація заходів з 

нагоди Дня фізичної 

культури і спорту. 

Організація та 

проведення 

всеукраїнської 

велоестафети «Спорт 

для всіх єднає 

Україну!» 

Круглий стіл дата 

уточнюється 

Карнаухова Галина 

Йосипівна, 

начальник управління у 

справах сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації,  

тел.: (0332) 24-32-64 

e-mail: 

post@usm.voladm.gov.ua 

 

Дніпропетровська облдержадміністрація 

1. Здобутки та 

перспективи  

єдиного освітньо-

інформаційного 

простору  

Дніпропетровської 

області.  

2. Концепція 

формування  

особистісно-

орієнтованого  

підходу у розвитку 

творчої  

особистості дитини 

  

Інтернет-конференція  4 вересня Демчик Олександр 

Ігорович,  

директор департаменту 

освіти і науки  

облдержадміністрації  

тел.: (056) 770-87-42,  

e-mail: osvita@adm.dp.ua 

Питання надання 

допомоги  

безробітним жінкам 

та жінкам-інвалідам, 

які потребують  

сторонньої допомоги 

Круглий стіл 12 вересня 

 

 

 

 

 

 

Лазько  

Олексій Миколайович, 

голова громадської ради 

при Дніпропетровській 

облдержадміністрації 

тел.: (056) 745-15-47, 

e-mail: gromrada.dp@ukr.net 

  

Ефективне 

використання 

грошових коштів, 

отриманих за послуги 

паркування 

автомобілів 

Круглий стіл 25 вересня Лазько  

Олексій Миколайович, 

голова громадської ради 

при Дніпропетровській 

облдержадміністрації 

тел.: (056) 745-15-47, 

e-mail: gromrada.dp@ukr.net 

  

Донецька облдержадміністрація 

Стан виконання 

плану заходів щодо 

реалізації Стратегії 

Засідання обласної 

молодіжної ради  

дата 

уточнюється 

Управління у справах сім’ї 

та молоді 

облдержадміністрації 

mailto:post@usm.voladm.gov.ua
mailto:post@usm.voladm.gov.ua
mailto:gromrada.dp@ukr.net
mailto:gromrada.dp@ukr.net
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державної політики 

сприяння розвитку 

громадянського 

суспільства в Україні, 

затвердженої Указом 

Президента України 

від 24.03.2012 № 212  

 

тел.: (062) 304-32-11  

Житомирська облдержадміністрація 

Програма спільних 

дій обласної 

держадміністрації, 

обласної ради та 

громадської ради при 

облдержадміністрації 

на 2013-2015 роки  

 

Засідання 

громадської ради при 

облдержадміністрації 

дата 

уточнюється 

Басова І. В., 

директор департаменту 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

тел.: (0412) 47-46-20  

 

Шляхи залучення 

громадськості до 

процесу розробки та 

ухвалення 

управлінських рішень  

 

Зустрічі з 

представниками 

інститутів 

громадянського 

суспільства, членами 

громадської ради  

протягом 

місяця 

Сластухіна С. В., 

заступник директора 

департаменту, начальник 

управління комунікацій з 

громадськістю 

департаменту 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації  

тел.: (0412) 47-46-20  

 

Запорізька облдержадміністрація 

Реалізація реформ у 

сфері освіти 

Засідання Президії  

Громадської ради   

25 вересня, 

14.00 

Зубченко О. С., 

заступник начальника 

управління з питань 

внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю 

облдержадміністрації 

тел.: (061) 239-02-31 

 

Перспективи 

розвитку 

фермерського  

руху в області  

Круглий стіл  дата 

уточнюється 

Поляков А. В., 

заступник директора  

Департаменту 

агропромислового  

Розвитку 

облдержадміністрації 

тел.: (061) 224-62-75  

 

Сучасний стан 

екологічної освіти  

Круглий стіл  дата 

уточнюється 

Карній С. Є., 

директор Департаменту  
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у Запорізькій області  екології та природних 

ресурсів  

облдержадміністрації  

тел.: (061) 224-70-28  

 

Закарпатська облдержадміністрація 

Покращення 

соціального захисту 

ветеранів Великої 

Вітчизняної війни, 

впровадження 

соціальних ініціатив 

Президента України 

Круглий стіл 20 вересня Дупелич В. Р., 

начальник управління 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації  

тел.: (0312) 69-61-30, 

vn_pol@carpathia.gov.ua 

 

Заходи, що 

планується провести 

у рамках Тижня 

правових знань, 

присвяченого Дню 

юриста 

Засідання 

Координаційної ради 

молодих юристів при 

Головному управлінні 

юстиції у 

Закарпатській області 

23-27 

вересня 

Товтин В. М., 

провідний спеціаліст 

відділу державної реєстрації 

нормативно-правових актів, 

правової роботи, правової 

освіти та систематизації 

законодавства 

тел.: (0312) 61-25-80 

 

Івано-Франківська облдержадміністрація 

Комплекс  

заходів зі збереження  

пам’яті про жертв  

нацистських 

переслідувань  

Зустріч з 

громадськістю  

10 вересня Каліфіцький Сергій  

Анатолійович, 

директор  

Департаменту 

інформаційної діяльності та 

консультацій з 

громадськістю  

облдержадміністрації 

тел.: (0342) 55-22-95  

 

Стан імплементації 

вимог Конвенції про 

доступ до інформації, 

участь громадськості 

в процесі прийняття 

рішень та доступ  

до правосуддя з 

питань, що 

стосуються довкілля  

 

Круглий стіл  13 вересня Мацюк Ірина Тарасівна, 

секретар громадської ради  

при Івано-Франківській  

облдержадміністрації 

тел.: (0342) 55-20-06  

Проект Закону 

України «Про  

внесення змін до 

Громадське 

обговорення  

17 вересня Мацюк Ірина Тарасівна, 

секретар громадської ради  

при Івано-Франківській  

mailto:vn_pol@carpathia.gov.ua
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Закону  

України «Про органи  

самоорганізації 

населення»  

 

облдержадміністрації 

тел.: (0342) 55-20-06  

Кіровоградська облдержадміністрація 

Стан виконання 

обласної цільової 

програми 

«Впровадження у 

навчально-виховний 

процес 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій «Сто 

відсотків» на період 

до 2015 року» 

 

Обговорення на веб-

сайті 

облдержадміністрації 

(www.kr-admin.gov.ua) 

І-ІІ декади 

вересня  

Лещенко Е. В., 

директор департаменту 

освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

тел.: (0522) 24-15-28 

Проект обласної 

програми «Вчитель» 

на 2014-2020 роки 

 

Обговорення на веб-

сайті 

облдержадміністрації 

(www.kr-admin.gov.ua) 

І-ІІ декади 

вересня 

Лещенко Е. В., 

директор департаменту 

освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

тел.: (0522) 24-15-28 

 

Стан виконання 

обласної цільової 

соціальної програми 

«Шкільний автобус» 

 

Обговорення на веб-

сайті 

облдержадміністрації 

(www.kr-admin.gov.ua) 

І-ІІ декади 

вересня 

Лещенко Е. В., 

директор департаменту 

освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

тел.: (0522) 24-15-28 

 

Стан виконання 

обласної цільової 

програми на 2011-

2015 роки «Шкільна 

парта» за 2012 рік 

 

Обговорення на веб-

сайті 

облдержадміністрації 

(www.kr-admin.gov.ua) 

І-ІІ декади 

вересня 

Лещенко Е. В., 

директор департаменту 

освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

тел.: (0522) 24-15-28 

Проект затвердження 

обласної цільової 

програми розвитку 

дошкільної освіти на 

2014-2017 роки 

 

Обговорення на веб-

сайті 

облдержадміністрації 

(www.kr-admin.gov.ua) 

І-ІІ декади 

вересня 

Лещенко Е. В., 

директор департаменту 

освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

тел.: (0522) 24-15-28 
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Встановлення тарифів 

на проживання в 

гуртожитку 

Кіровоградської 

обласної лікарні 

 

Обговорення на веб-

сайті 

облдержадміністрації 

(www.kr-admin.gov.ua) 

І-ІІ декади 

вересня 

Рибальченко О. М., 

начальник управління 

охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації 

тел.: (0522) 24-13-69 

Розвиток системи 

надання екстреної 

медичної допомоги 

населенню області 

Обговорення на веб-

сайті 

облдержадміністрації 

(www.kr-admin.gov.ua) 

І-ІІ декади 

вересня 

Рибальченко О. М., 

начальник управління 

охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації 

тел.: (0522) 24-13-69 

Про внесення змін до 

Програми 

формування 

позитивного 

міжнародного та 

інвестиційного 

іміджу 

Кіровоградської 

області на 2011-

2013 роки 

 

Обговорення на веб-

сайті 

облдержадміністрації 

(www.kr-admin.gov.ua) 

І-ІІ декади 

вересня 

Рахуба Н. А., 

директор департаменту 

економічного розвитку і 

торгівлі обласної державної 

адміністрації 

тел.: (0522) 24-18-54 

Стан підготовки 

об’єктів житлово-

комунального 

господарства та 

соціальної сфери 

області до роботи в 

осінньо-зимовий 

період 2013/2014 року 

 

Обговорення на веб-

сайті 

облдержадміністрації 

(www.kr-admin.gov.ua) 

І-ІІ декади 

вересня 

Довжук О. В., 

директор департаменту 

житлово-комунального 

господарства обласної 

державної адміністрації 

тел.: (0522) 24-15-90 

Стан збору та 

переробки твердих 

побутових відходів на 

території області 

Обговорення на веб-

сайті 

облдержадміністрації 

(www.kr-admin.gov.ua) 

І-ІІ декади 

вересня 

Довжук О. В., 

директор департаменту 

житлово-комунального 

господарства обласної 

державної адміністрації 

тел.: (0522) 24-15-90 

 

Хід виконання 

Програми розвитку 

земельних відносин у 

Кіровоградській 

області на 2007-

2015 роки 

 

Обговорення на веб-

сайті 

облдержадміністрації 

(www.kr-admin.gov.ua) 

І-ІІ декади 

вересня 

Петрікеєв В. О., 

начальник головного 

управління 

Держземагентства в області 

тел.: (0522) 24-72-30 

Про внесення змін до 

Комплексної обласної 

Обговорення на веб-

сайті 

І-ІІ декади 

вересня 

Тоцький В. Є., 

заступник директора 
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програми запобігання 

та реагування на 

надзвичайні ситуації 

техногенного та 

природного характеру 

у Кіровоградській 

області на 2006-

2010 роки і на період 

до 2015 року 

 

облдержадміністрації 

(www.kr-admin.gov.ua) 

департаменту 

інфраструктури та 

промисловості обласної 

державної адміністрації, 

тел.: (0522) 24-08-55 

1. Про хід підготовки 

та відзначення у 

2014 році 200-річчя 

від дня народження 

Тараса Григоровича 

Шевченка. 

2. Олімпійський рух 

на Кіровоградщині, 

як важливий чинник 

виховання дітей та 

молоді: стан, 

проблеми та 

перспективи. 

3. Здоровий спосіб 

життя – головний 

фактор забезпечення 

здоров'я населення 

області 

 

Засідання громадської 

гуманітарної ради при 

обласній державній 

адміністрації 

ІІ декада 

вересня 

Животовська В. Г., 

директор департаменту 

культури, туризму та 

культурної спадщини 

обласної державної 

адміністрації 

тел.: (0522) 22-04-00 

 

Колодяжний С. О., 

начальник управління 

молоді та спорту обласної 

державної адміністрації 

тел.: (0522) 22-35-78 

Соціальний захист 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

 

Зустріч керівництва 

обласної державної 

адміністрації з 

громадськими 

організаціями 

ІІІ декада 

вересня 

Догаров О. В., 

директор департаменту 

соціального захисту 

населення обласної 

державної адміністрації 

тел.: (0522) 22-85-33 

«Дитина щасливою 

буде тільки в родині» 

Круглий стіл ІІІ декада 

вересня 

Сухопарова В.О., 

начальник служби у справах 

дітей облдержадміністрації 

тел.: (0522) 22-34-17 

 

Київська облдержадміністрація 

Проведення 

громадських 

експертиз у 2013 році 

Засідання правління 

громадської ради при 

облдержадміністрації 

6 вересня Захарченко Петро 

Петрович, 

начальник управління з 

питань внутрішньої 

політики 

облдержадміністрації 
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тел.: (044) 286-82-83  

 

Обговорення проектів 

Законів України, змін 

та доповнень до 

законодавчих актів 

Засідання Центру 

законодавчих ініціатив 

при Київській обласній 

державній 

адміністрації 

17 вересня Захарченко Петро 

Петрович, 

начальник управління з 

питань внутрішньої 

політики 

облдержадміністрації 

тел.: (044) 286-82-83 

 

Сприяння щодо 

посилення контролю 

над асортиментом 

продукції шкільного 

призначення в рамках 

законодавства 

України щодо норм 

суспільної моралі 

 

Засідання обласної 

громадської комісії з 

питань захисту 

суспільної моралі при 

Київській 

облдержадміністрації 

19 вересня Захарченко Петро 

Петрович, 

начальник управління з 

питань внутрішньої 

політики 

облдержадміністрації 

тел.: (044) 286-82-83 

Стан надання 

Матеріальної 

допомоги ветеранам 

Великої Вітчизняної 

війни в регіонах 

області в рамках 

святкових заходів до 

70-ї річниці 

визволення від 

фашистських 

загарбників 

 

Засідання обласної 

консультативної ради з 

питань соціального 

захисту окремих 

категорій громадян 

25 вересня Мартинюк Леонід 

Олександрович, 

начальник Департаменту 

праці та соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації  

тел.: (044) 206-74-86  

 

Луганська облдержадміністрація 

Розвиток 

підприємництва у 

Луганській області 

Засідання Регіональної 

ради підприємців при 

Луганській 

облдержадміністрації  

2-3  

вересня 

 

Червонний Борис 

Сергійович, 

заступник директора 

Департаменту економічного 

розвитку і торгівлі, 

начальник управління 

розвитку підприємництва та 

торгівлі 

тел.: (0642) 58-59-78, 

e-mail: 

economy@loga.gov.ua 

 

Проект регіональної 

Програми 

забезпечення молоді 

житлом в Луганській 

Обговорення на веб-

сайті 

облдержадміністрації 

(www.loga.gov.ua) 

2-20 вересня 

 

Савченко Алла Василівна, 

заступник начальника 

відділу містобудівного 

кадастру управління 

mailto:economy@loga.gov.ua
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області на 2013 – 

2017 роки 

 

містобудування та 

архітектури 

облдержадміністрації 

тел.: (0642) 58-58-60, 

e-mail: 

Lugansk_oblarh@loga.gov.ua 

 

Реалізація оновлених 

Базових стандартів 

дошкільної та 

початкової освіти 

1) науково-практична 

конференція; 

 2) обговорення на веб-

сайті 

облдержадміністрації 

(www.loga.gov.ua) 

 

 

20 вересня 

 

Цимбал Ірина Іванівна, 

директор Департаменту 

освіти і науки, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

тел.: (0642) 58-58-25, 

e-mail: guon@ukrpost ua  

Проект Концепції 

реформування 

місцевого 

самоврядування та 

територіальної 

організації влади в 

Україні 

 

Facebook-конференція 

 

 

 

 

 

II декада 

вересня 

 

Борзенко Марія 

Олександрівна,  

начальник управління 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

тел.: (0642) 55-31-94, 58-59-

72, 

e-mail: uvp@loga.gov.ua 

 

Розвиток дитячого 

спорту на Луганщині 

Засідання громадської 

ради при 

облдержадміністрації 

II декада 

вересня 

 

Борзенко Марія 

Олександрівна,  

начальник управління 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

тел.: (0642) 55-31-94, 58-59-

72, 

e-mail: uvp@loga.gov.ua 

Проект Концепції 

Комплексної цільової 

соціальної програми 

захисту населення і 

територій від 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного та 

природного характеру 

в Луганській області 

на 2013-2017 роки 

 

Обговорення на веб-

сайті управління з 

питань надзвичайних 

ситуацій  

облдержадміністрації 

протягом 

вересня 

 

Гончарова Лариса 

Вікторівна, 

завідувач сектору з питань 

ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

та інформаційно-

комп'ютерного 

забезпечення управління з 

питань надзвичайних 

ситуацій  

облдержадміністрації 

тел.: (0642) 50-51-97,  

e-mail: analitik@chsoga.lg.ua 

 

mailto:Lugansk_oblarh@loga.gov.ua
mailto:guon@gts.lg.ua
mailto:uvp@loga.gov.ua
mailto:uvp@loga.gov.ua
mailto:analitik@chsoga.lg.ua
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Сприяння 

координації дій 

районних 

держадміністрацій, 

виконкомів міських 

рад міст обласного 

значення з питань 

створення та 

забезпечення 

функціонування 

об’єднань 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків 

Засідання Регіональної 

ради з питань 

створення та 

забезпечення 

функціонування 

об’єднань 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків 

 

дата 

визначається 

 

Дейнека Сергій 

Олександрович, 

начальник відділу житлової 

сфери управління 

експлуатації об’єктів 

житлово-комунального 

господарства Департаменту 

житлово-комунального 

господарства та 

будівництва 

облдержадміністрації 

тел.: (0642) 93-24-05 

e-mail: upr@zkh.lg.ua 

 

Миколаївська облдержадміністрація 

Проект програми 

розвитку фізичної 

культури і спорту в 

Миколаївській 

області на 2014-2019 

роки 

Зустрічі з 

громадськістю 

протягом 

вересня 

Гінкул Віктор 

Миколайович, 

заступник начальника 

відділу з питань фізичної 

культури і спорту 

облдержадміністрації 

тел.: (0512) 37-43-50, 

e-mail: 

sport@mykolayiv-oda.gov.ua 

 

Перші результати 

забезпечення доступу 

кожної дитини до 

дошкільної освіти в 

рамках реалізації 

соціальних ініціатив 

Президента України з 

розширення мережі 

дошкільних 

навчальних закладів 

 

Зустрічі з 

громадськістю 

протягом 

вересня 

Мельніченко Валерій 

Володимирович, 

начальник департаменту 

освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації  

тел.: (0512) 37-93-93,  

e-mail: osvita@mk.gov.ua 

Одеська облдержадміністрація 

Забезпечення 

інвестиційної 

діяльності і зовнішніх 

зносин  

Засідання тимчасової 

робочої групи 

вересень  Волинець Євгенія Сергіївна, 

Департамент 

зовнішньоекономічної 

діяльності та європейської 

інтеграції 

облдержадміністрації  

тел.: (048) 718-95-42 

e-mail: 

ddobriy@odessa.gov.ua 

 

Забезпечення Громадське останній Орлова Алла Іванівна, 

mailto:upr@zkh.lg.ua
mailto:sport@mykolayiv-oda.gov.ua
mailto:osvita@mk.gov.ua
mailto:ddobriy@odessa.gov.ua
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взаємодії органів 

влади з інститутами 

громадянського 

суспільства з питань 

поширення серед 

населення ідей 

нетерпимості до 

проявів корупції, 

пропагування переваг 

правомірної 

поведінки в усіх 

сферах суспільного 

життя  

 

обговорення  тиждень 

місяця  

заступник начальника 

управління комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації  

 

Залецька Олена Валеріївна, 

головний спеціаліст відділу 

взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства 

тел.: (048) 718-95-06, 776-

27-69  

Хід виконання 

рішення Одеської 

обласної ради від 

10.09.2010 № 1169-V 

«Про затвердження 

регіональної 

програми 

енергоефективності 

Одеської області на 

2010-2014 роки»  

Громадське 

обговорення  

вересень  Стоянова Ольга 

Миколаївна, 

начальник відділу 

комунальної енергетики та 

тепло збереження 

Департаменту розвитку 

інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

тел.: (048) 32-81-22  

Полтавська облдержадміністрація 

Стан реалізації 

державної політики 

у сфері 

профілактики 

правопорушень у 

2013 році 

Круглий стіл 27 вересня Буханченко Іван Іванович, 

завідувач сектору взаємодії 

з правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

облдержадміністрації 

тел.: (0532) 56-92-94 

 

Забезпечення права 

дитини на 

виховання в сім’ї 

Круглий стіл 30 вересня Шустікова Світлана 

Віталіївна, 

заступник начальника 

служби у справах дітей 

облдержадміністрації 

тел.: (0532) 50-27-27 

 

Про внесення змін 

до комплексної 

Програми 

профілактики 

правопорушень на 

2011-2015 роки 

Обговорення на веб-

сайті 

облдержадміністрації 

(www.adm-pl.gov.ua) 

 

протягом 

місяця 

Буханченко Іван Іванович, 

завідувач сектору взаємодії 

з правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

облдержадміністрації 

тел.: (0532) 56-92-94 

 

http://www.adm-pl.gov.ua/docs/pro-vnesennya-zmin-do-kompleksnoyi-programi-profilaktiki-pravoporushen-na-2011-2015-roki
http://www.adm-pl.gov.ua/docs/pro-vnesennya-zmin-do-kompleksnoyi-programi-profilaktiki-pravoporushen-na-2011-2015-roki
http://www.adm-pl.gov.ua/docs/pro-vnesennya-zmin-do-kompleksnoyi-programi-profilaktiki-pravoporushen-na-2011-2015-roki
http://www.adm-pl.gov.ua/docs/pro-vnesennya-zmin-do-kompleksnoyi-programi-profilaktiki-pravoporushen-na-2011-2015-roki
http://www.adm-pl.gov.ua/docs/pro-vnesennya-zmin-do-kompleksnoyi-programi-profilaktiki-pravoporushen-na-2011-2015-roki
http://www.adm-pl.gov.ua/docs/pro-vnesennya-zmin-do-kompleksnoyi-programi-profilaktiki-pravoporushen-na-2011-2015-roki


 49 

Рівненська облдержадміністрація 

Питання формування 

державної політики у 

справі охорони 

культурної спадщини. 

Стан нерухомих 

пам'яток історії та 

культури на 

Рівненщині 

 

Круглий стіл  11 вересня Мельник Ярослав 

Миколайович, 

начальник управляння 

культури  і туризму 

облдержадміністрації 

тел.: (0362) 22-15-97 

 

Стан реалізації 

обласної програми 

«Репродуктивне 

здоров’я населення 

області на період до  

2015 року» 

 

Круглий стіл  19 вересня Бойко Віталій Ярославович, 

начальник управління 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

тел.: (0362) 22-20-89 

Розширення 

механізмів підтримки 

аграрного сектора 

Зустрічі з 

громадськістю 

24 вересня Гуменюк Юлія 

Володимирівна, 

начальник управління 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

тел.: (0362) 69-52-14 

 

Визначення статусу 

та видачі посвідчень 

особам, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Круглий стіл 29-30 

вересня 

Мікуліч Валерій 

Олександрович, 

начальник відділу пільг 

управління соціальних 

виплат та пільг 

департаменту соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

тел.: (0362) 26-15-61 

 

Сумська облдержадміністрація 

Розвиток та 

модернізація освіти 

на регіональному 

рівні  

Засідання «круглого 

столу» за участю 

членів громадської 

ради при Сумській 

обласній державній 

адміністрації  

5 вересня  Чкана Любов В’ячеславівна, 

головний спеціаліст відділу 

аналітичного забезпечення 

та консультацій з 

громадськістю управління 

комунікацій з 

громадськістю 

Департаменту 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю Сумської 
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обласної державної 

адміністрації 

тел.: (0542) 22-12-40, 

е-mail:  

polit@state-gov.sumy.ua 

 

Військово-

патріотичне 

виховання молоді та 

розвиток військово-

прикладних видів 

спорту в області 

Круглий стіл за участю 

членів громадської 

ради при Сумській 

обласній державній 

адміністрації  

 

ІІ декада 

вересня  

Чкана Любов В’ячеславівна, 

головний спеціаліст відділу 

аналітичного забезпечення 

та консультацій з 

громадськістю управління 

комунікацій з 

громадськістю 

Департаменту 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

тел.: (0542) 22-12-40, 

е-mail:  

polit@state-gov.sumy.ua 

 

Стан фінансування 

субвенції з 

державного бюджету 

на відшкодування 

вартості пільгового 

проїзду 

підприємствам, що 

надають соціальні 

послуги з перевезення 

пільгової категорії 

населення 

 

Засідання професійно-

громадської ради з 

питань праці та 

соціального захисту 

населення 

17 вересня  Лисаченко Лідія Іванівна, 

провідний спеціаліст 

відділу пільг та соціального 

обслуговування населення 

Департаменту соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

тел.: (0542) 77-00-93, 

е-mail: 

sumy@upszn-sumy.gov.ua 

 

1. Результативність 

діяльності центрів 

соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

щодо влаштування 

дітей, які залишились 

без батьківського 

піклування, до 

сімейних форм 

виховання. 

2. Організація 

оздоровлення та 

відпочинку дітей, 

Засідання громадської 

гуманітарної ради при 

Сумській обласній 

державній 

адміністрації  

18 вересня  Чкана Любов В’ячеславівна, 

головний спеціаліст відділу 

аналітичного забезпечення 

та консультацій з 

громадськістю управління 

комунікацій з 

громадськістю 

Департаменту 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю Сумської 

обласної державної 

адміністрації 

тел.: (0542) 22-12-40, 

mailto:polit@state-gov.sumy.ua
mailto:polit@state-gov.sumy.ua
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учнівської та 

студентської молоді 

влітку 2013 року. 

3. Підсумки 

оздоровчо-

відпочинкової 

кампанії в 

освітянських таборах 

улітку 2013 року 

 

е-mail:  

polit@state-gov.sumy.ua 

Хід виконання у I 

півріччі 2013 року 

Регіональної угоди 

між обласною 

державною 

адміністрацією, 

обласною 

організацією 

роботодавців 

«Сумський регіон» та 

обласною радою 

профспілок 

Засідання регіональної 

тристоронньої 

соціально-економічної 

ради 

24 вересня  Лукаш Володимир 

Олександрович, 

начальник відділу 

соціально-трудових 

відносин, зайнятості 

населення та політики 

оплати праці Департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації 

тел.: (0542) 60-73-97, 

е-mail:  

sumy@upszn-sumy.gov.ua 

 

Проблемні питання, 

що хвилюють 

підприємців 

Робоче засідання ради 

підприємців при 

Сумській обласній 

державній 

адміністрації 

(м. Суми, пл. 

Незалежності, 2, к. 115) 

25 вересня  Оксантюк Олексій 

Олексійович, 

заступник начальника 

головного управління, 

начальник управління 

розвитку споживчого ринку 

та підприємництва 

головного управління 

економіки 

облдержадміністрації 

тел.: (0542) 22-70-59, 

e-mail:  

gue@state-gov.sumy.ua 

 

Державні гарантії 

соціального захисту 

ветеранів 

Круглий стіл 26 вересня  Пікіна Валентина 

Дмитрівна, 

заступник директора 

Департаменту соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

тел.:  (0542) 60-12-82 

 

Пономаренко Геннадій 

Миколайович, 

mailto:sumy@upszn-sumy.gov.ua
mailto:gue@state-gov.sumy.ua
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заступник директора 

Департаменту соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

тел.: (0542) 60-12-54, 

е-mail: 

sumy@upszn-sumy.gov.ua 

 

Хід виконання 

Меморандуму про 

взаємодію і 

співробітництво між 

Сумською обласною 

адміністрацією та 

Сумською обласною 

організацією 

«СОВЕАФ» 

Засідання 

координаційної ради з 

питань взаємодії з 

громадськими 

організаціями  

учасників бойових дій 

на території інших 

держав 

 (м. Суми, пл. 

Незалежності, 2, к. 115) 

27 вересня  Харченко Володимир 

Іванович, 

начальник відділу 

аналітичного забезпечення 

та консультацій з 

громадськістю управління 

комунікацій з громад-

ськістю Департаменту 

інформаційної діяльності 

 та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

тел.: (0542) 22-12-40, 

e-mail: 

polit@state-gov.sumy.ua 

 

Проект Концепції 

профільного навчання 

в старшій школі 

Обговорення проекту у 

розділі «Громадське 

обговорення» веб-

сайту управління 

освіти і науки Сумської 

обласної державної 

адміністрації  

(www.osvita-

sumy.com.ua) 

вересень  Харламов Юрій Іванович, 

начальник відділу 

дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної 

освіти та інтернатних 

закладів управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

тел.: (0542) 63-51-02,  

e-mail: sumy005@gmail.com  

 

Тернопільська облдержадміністрація 

Проект Закону  

України «Про ринок  

земель»  

Зустрічі з  

громадськістю  

вересень Хома Андрій Іванович, 

директор  

Департаменту 

агропромислового розвитку  

облдержадміністрації 

тел.: (0352) 52-00-92, 

e-mail: Gusg_te_oda@ukr.net  

 

Питання  

оптимізації закладів 

області  

Зустрічі з 

громадськістю  

вересень Франків Михайло 

Омелянович, 

заступник  

Директора департаменту 

культури, релігій  

mailto:sumy@upszn-sumy.gov.ua
mailto:polit@state-gov.sumy.ua
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національностей 

облдержадміністрації 

тел.: (0352) 52-34-35, 

e-mail: kultoda@ukr.net 

 

Сприяння в  

організації роботи  

аматорських  

художніх  

колективів  

Зустрічі з 

громадськістю  

вересень Франків Михайло 

Омелянович, 

заступник  

Директора департаменту 

культури, релігій 

національностей 

облдержадміністрації 

тел.: (0352) 52-34-35  

e-mail: kultoda@ukr.net 

 

Стан соціального  

захисту  

ветеранів  

Великої Вітчизняної  

Війни  

Засідання  

Координаційної  

ради з питань  

розвитку  

громадянського  

суспільства  

4 вересня Бабійчук Іван 

Геннадійович, 

головний спеціаліст 

управління з суспільно 

політичних питань та 

інформаційної  

діяльності 

jблдержадміністрації 

тел.: (0352) 52-22-52  

e-mail: info@uvp.gov.te.ua 

  

Питання  

соціального,  

медичного  

забезпечення жертв  

колишніх  

малолітніх в'язнів  

нацизму  

Круглий стіл 5 вересня Бабійчук Іван 

Геннадійович, 

головний спеціаліст 

управління з суспільно 

політичних питань та 

інформаційної  

діяльності 

облдержадміністрації 

тел.: (0352) 52-22-52  

e-mail: info@uvp.gov.te.ua 

 

Проект Концепції  

гуманітарного  

розвитку України до  

2020 року  

Засідання  

Громадської 

гуманітарної ради при 

обласній державній 

адміністрації  

III декада 

вересня 

Бабійчук Іван 

Геннадійович, 

головний спеціаліст 

управління з суспільно 

політичних питань та 

інформаційної  

діяльності 

облдержадміністрації, 

тел.: 52-22-52  

e-mail: info@uvp.gov.te.ua 

 

mailto:kultoda@ukr.net
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Херсонська облдержадміністрація 

Впровадження 

інвестиційних 

проектів з розвитку 

сільського 

господарства  

Зустріч з 

громадськістю під час 

проведення секції 

сільського 

господарства в рамках 

Міжнародного форуму 

«Таврійські горизонти: 

привабливість, 

співпраця, інвестиції, 

економічний розвиток» 

(Херсонська область, 

м. Нова Каховка) 

 

27 вересня  Степанова Маргарита 

Михайлівна, 

заступник директора 

Департаменту 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації  

тел.: (0552) 46-73-00, 

e-mail: up-agro@ukr.net 

 

Проект плану 

обласних заходів у 

зв’язку з 80-ми 

роковинами 

Голодомору              

1932–1933 років в 

Україні 

Обговорення на веб-

сайті обласної 

державної адміністрації 

(www.oda.kherson.ua) 

протягом 

місяця 

Устиненко Олег 

Володимирович, 

начальник управління з 

питань внутрішньої та 

інформаційної  політики 

облдержадміністрації 

тел.: (0552) 32-10-57, 

e-mail: proekt-uvp@ukr.net 
 

Тарифи на житлово-

комунальні послуги  

Збори з громадськістю 

(м. Херсон, просп. 

Ушакова, 47) 

25 вересня  Ротова Альона Іллівна, 

начальник управління 

житлово-комунального 

господарства обл 

держадміністрації 

тел.: (0552) 49-02-09, 

e-mail: ojku@ukr.net 

 

Проект регіональної 

цільової  програми з 

протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на                            

2014-2018 роки  

Круглий стіл 

(м. Херсон, вул. 295 

Стрілецької дивізії, 21) 

27 вересня  Короленко Віктор 

Миколайович, 

директор Департаменту 

охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

тел.: (0552) 42-03-59,  

e-mail: uzo@ ukr.net   

 

Хмельницька облдержадміністрація 

Аналіз та хід 

виконання 

Меморандумів між 

обласної 

держадміністрацією 

та ТОВ «Екотехнік 

Україна» та ТОВ 

«Укртепло» щодо 

Зустріч керівництва 

облдержадміністрації з 

підприємствами-

інвесторами 

15 вересня Тарасюк Петро Кузьмич, 

заступник начальника 

управління інфраструктури 

та туризму 

облдержадміністрації 

тел.: (0382) 79-51-72  

e-mail: 

turprom.oda@gmail.com 

mailto:proekt-uvp@ukr.net
mailto:ojku@ukr.net
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будівництва сонячних 

електростанцій та 

впровадження 

технологій 

використання 

місцевих видів палива 

 

 

Питання збереження 

культурної спадщини 

м. Хмельницький 

Круглий стіл  III декада 

вересня 

Лукашук Валентина 

Сергіївна, 

головний спеціаліст 

управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації  

тел.: (0382) 76-26-29, 

e-mail: 

oblkultura@gmail.com 

 

Співпраця влади з 

органами учнівського 

самоврядування 

Круглий стіл 25 вересня Фіярська  Світлана Ігорівна, 

начальник відділу 

позашкільної освіти і 

виховної роботи з молоддю 

департаменту освіти і 

науки, молоді і спорту 

облдержадміністрації 

тел.: (0382) 72-05-45, 

e-mail: khomblosvita@i.ua 

 

Проекту Закону 

України «Про 

внутрішню торгівлю» 

Засідання регіональної 

ради підприємців 

Хмельницької області 

27 вересня Організація та проведення 

консультацій: 

Прусецький Андрій 

Вікторович, 

директор Департаменту 

економічного розвитку і 

торгівлі 

облдержадміністрації  

тел.: (0382) 76-51-52, 

e-mail: khm_econ@ic.km.ua 

 

Роз’яснення щодо змісту 

проблемних питань, 

узагальнення та аналіз 

результатів консультацій: 

Сніховський Олександр 

Олександрович, 

голова регіональної ради 

підприємців Хмельницької 

області  

тел.: (0382) 69-98-07,  

mailto:oblkultura@gmail.com
mailto:khomblosvita@i.ua
mailto:khm_econ@ic.km.ua
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e-mail: ahr2003@ukr.net 

 

Харківська облдержадміністрація 

Організація та 

забезпечення 

пожежної і 

техногенної безпеки 

згідно з Кодексом 

цивільного захисту 

України, що набрав 

чинності 1 липня 

2013 року 

 

Круглий стіл вересень 

2013 року 

Колісник Оксана Петрівна, 

директор Харківського 

регіонального фонду 

підтримки підприємництва 

тел.: (057) 757-42-32, 

e-mail: office@kharkiv.biz.ua 

Порядок ліцензування 

та надання 

необхідних 

документів для 

отримання ліцензій на 

експорт/імпорт 

товарів та разових 

(індивідуальних 

ліцензій) на 

зовнішньоекономічну 

операцію, а також 

порядок реєстрації 

іноземних інвестицій 

та договорів 

(контрактів) про 

спільну інвестиційну 

діяльність за участю 

іноземного інвестора 

 

Засідання за участю 

суб’єктів 

зовнішньоекономічної 

діяльності Харківської 

області  

протягом 

вересня 

Ткачов Денис 

Станіславович, 

заступник директора 

Департаменту економіки і 

міжнародних відносин, 

начальник управління 

зовнішньоекономічних 

зв’язків та міжнародних 

відносин 

облдержадміністрації 

тел.: (057) 705-27-13, 

e-mail: zzves@ukr.net 

 

Черкаська облдержадміністрація 

Питання щодо 

запровадження 

медичної реформи в 

області 

 

Зустрічі з 

громадськістю:  

 

м. Сміла 

 

 

Катеринопільський 

район 

 

 

Монастирищенський 

район 

 

Лисянський район 

 

 

 

 

5 вересня 

 

 

12 вересня 

 

 

 

3 вересня 

 

 

17 вересня 

 

Брожик Володимир  

Леонідович, 

директор Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

тел.: (0472) 37-93-39, 

e-mail: guoz@zdrav.ck.ua 

 

 

 

Найдан Олег 

Володимирович, 

заступник директора 

Департаменту охорони 

здоров’я 

mailto:ahr2003@ukr.net
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Канівський район 

 

 

Маньківський район 

 

 

 

 

11 вересня 

 

 

25 вересня 

облдержадміністрації 

тел.: (0472) 37-93-39, 

e-mail:guoz@zdrav.ck.ua   

 

Лакуста Наталія 

Михайлівна, 

заступник директора 

Департаменту охорони 

здоров’я  

облдержадміністрації, 

начальник управління 

тел.: (0472) 37-93-39, 

e-mail:guoz@zdrav.ck.ua   

 

Чернігівська облдержадміністрація 

Проект 

розпорядження 

голови 

облдержадміністрації 

«Про тарифи на 

інвентаризацію 

нерухомого майна, 

що здійснюються 

комунальним 

підприємством 

«Городнянське 

районне 

госпрозрахункове 

бюро технічної 

інвентаризації» 

 

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

облдержадміністрації  

(cg.gov.ua) 

І декада 

місяця 

Полторацька Світлана 

Іванівна,  

заступник директора 

Департаменту економічного 

розвитку 

облдержадміністрації 

тел.: (0462) 66-91-56, 

е-mail: gue@cg.ukrtel.net 

Проект 

розпорядження 

голови 

облдержадміністрації 

«Про тарифи на 

інвентаризацію 

нерухомого майна, 

що здійснюються 

Корюківським 

комунальним 

підприємством 

«Рампа» 

 

Обговорення проекту 

на веб-сайті 

облдержадміністрації  

(cg.gov.ua) 

І декада 

місяця 

Полторацька Світлана 

Іванівна,  

заступник директора 

Департаменту економічного 

розвитку 

облдержадміністрації 

тел.: (0462) 66-91-56, 

е-mail: gue@cg.ukrtel.net 

Реформування та 

розвиток житлово-

комунального 

господарства 

Засідання Громадської 

ради при 

облдержадміністрації 

ІІІ декада 

місяця 

Подорван Андрій 

Федорович,  

директор Департаменту 

інформаційної діяльності та 

mailto:gue@cg.ukrtel.net
mailto:gue@cg.ukrtel.net
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Чернігівської області комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

тел.: (0462) 67-57-59, 

е-mail: uvp@cg.ukrtel.net 
 

Чернівецька облдержадміністрація 

Результати реалізації 

молодіжної політики 

у м. Чернівці та 

Герцаївському районі 

Чернівецької області 

Засідання 

Координаційної ради з 

питань молодіжної 

політики 

4 вересня  Тарангул Л. М., 

заступник директора 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

тел.: (0372) 52-34-08 

 

Надання медичної 

допомоги населенню 

області, 

постраждалому 

внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС 

Круглий стіл 18 вересня  Калошин Р. О., 

заступник директора 

Департаменту охорони 

здоров’я та цивільного 

захисту населення, 

начальник управління 

ресурсного 

та організаційного 

забезпечення і контролю 

тел.: (0372) 55-05-73 

 

Хід виконання 

Комплексної 

програми охорони та 

збереження об’єктів 

культурної спадщини 

Чернівецької області 

на 2013-2017 роки 

 

Круглий стіл 25 вересня  Петрусяк І. В., 

начальник управління 

культури 

облдержадміністрації 

тел.: (0372) 55-27-16 

Київська міськдержадміністрація 

Ефективне 

управління розвитком 

позашкільних 

навчальних закладів 

як шлях до 

підвищення якості 

позашкільної освіти  

Круглий стіл 

 

 

 

 

 

 

11 вересня 

 

 

 

 

 

Кравчук М. В.,  

прес-секретар Департаменту 

освіти і науки, молоді та 

спорту  

тел.: (044) 279-02-73, 

e-mail: 

mariiakravchuk@gmail.com  

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи в навчальних  

закладах столиці 

Вебінар 12 вересня Кравчук М. В.,  

прес-секретар Департаменту 

освіти і науки, молоді та 

спорту  

тел.: (044) 279-02-73, 

e-mail: 

mailto:uvp@cg.ukrtel.net
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mariiakravchuk@gmail.com 

 

Альтернативні шляхи 

щодо  

фінансування 

медичних закладів.  

Позабюджетні 

механізми залучення 

додаткових коштів 

(лізинг, лікарняні 

каси тощо)  

Зустріч з керівниками 

закладів охорони 

здоров’я, які входять 

до складу 

Координаційної ради 

головних лікарів 

закладів охорони 

здоров’я виконавчого 

органу Київської 

міської ради  

(КМДА)  

 

24 вересня Залеська Валентина 

Володимирівна, 

перший заступник 

директора  

Департаменту  

охорони здоров’я  

тел.: (044) 284-08-75  

Роль органів 

самоорганізації 

населення у розвитку 

територіальної 

громади Києва  

 

Конференція 24 вересня Галета В. П., 

начальник відділу з питань 

місцевого самоврядування 

Департаменту суспільних 

комунікацій  

тел.: (044) 230-92-07  

 

Проект Концепції 

реформування 

місцевого 

самоврядування та 

територіальної 

організації влади 

Засідання Громадської 

ради 

протягом 

вересня 

Коровіна В. І., 

начальник управління 

внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю  

Департаменту суспільних 

комунікацій 

тел.: (044) 278-18-81  

 

Севастопольська міськдержадміністрація 

Виконання Закону 

України «Про засади 

запобігання та 

протидії корупції» та 

Концепція подолання 

корупції в Україні 

«На шляху до 

доброчесності» 

 

 

Зустріч з 

представниками 

інститутів 

громадянського 

суспільства м. 

Севастополь 

12 вересня Сидоренко Дмитро 

Миколайович, 

начальник відділу з питань 

запобігання корупції, 

взаємодії з 

правоохоронними органами 

та оборонної роботи 

міськдержадміністрації 

тел.: (0692) 54-48-55 

 

Котляров Олег 

Олексійович, 

начальник відділу з питань 

внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю 

міськдержадміністрації 

тел.: 0692-54-59-29, 

e-mail: ovp-sgga@ukr.net 

mailto:mariiakravchuk@gmail.com
mailto:ovp-sgga@ukr.net
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План взаємодії 

ветеранських 

організацій міста та 

Севастопольської 

міської державної 

адміністрації на ІV 

квартал 2013 року 

Спільне засідання 

керівництва 

Севастопольської 

міської державної 

адміністрації з 

Координаційною 

Радою ветеранів 

25 вересня Белік Дмитро 

Анатолійович, 

заступник голови 

міськдержадміністрації 

тел.: (0692) 54-32-49 

 

Драченко Віктор 

Олександрович, 

в.о. заступника голови, 

керівника апарату 

міськдержадміністрації 

тел.: (0692) 54-57-90 

 

Котляров Олег 

Олексійович, 

начальник відділу з питань 

внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю 

міськдержадміністрації 

тел.: (0692) 54-59-29 

 

Аналіз діючої 

Стратегії розвитку м. 

Севастополь на 2010-

2020 роки, 

затвердженої 

рішенням 

Севастопольської 

міської ради від 

19.09.2010 № 10837 

 

Засідання 

Регіонального комітету 

з економічних реформ 

м. Севастополь 

26 вересня Ахтемов Елімдар  

Казимович, 

заступник голови 

міськдержадміністрації 

тел.: (0692) 54-56-60 

 

Поярков Вадим 

Миколайович, 

заступник начальника 

Управління економіки 

міськдержадміністрації 

тел.: (0692) 54-24-24 

 

Кужман Олег Миколайович, 

начальник управління 

промисловості, розвитку 

інфраструктури та 

агропромислового 

комплексу 

міськдержадміністрації 

тел.: (0692) 54-36-09 
 


