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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 
проведення консультацій з громадськіст

структурними підрозділами Полтавської обласної військової адміністрації на 2023 рік

№ 
з/п

Питання або проект 
нормативно-правового 

акта

Захід, що 
проводитиметься у 

рамках консультацій з 
громадськістю

Строк проведення 
консультацій

Заінтересовані сторони, 
яких заплановано залучати 

до консультацій

Контактні дані 
особи / структурного 
підрозділу обласної 

військової адміністрації, 
відповідального за 

проведення консультацій 
(телефон, e-mail)

1 2 3 4 5 6
1. Про проект рішення 

Полтавської обласної 
ради „Про внесення змін 
до Комплексної
програми щодо
забезпечення 
законності, 
правопорядку, охорони 
прав, свобод і законних 
інтересів громадян та 
оборонної роботи на 
2021-2027 роки”

Обговорення у рубриці 
„Консультації з
громадськістю” 
вебпорталу 
облвійськадміністрації 
та вебсайту
Департаменту з питань 
оборонної роботи,
цивільного захисту та 
взаємодії з
правоохоронними 
органами 
облвійськадміністрації

Протягом року Громадська рада при 
Полтавській обласній
військовій адміністрації, 
мешканці області,
територіальні органи
центральних органів
виконавчої влади, які є 
виконавцями Програми

Артеменко Олександр
Степанович, директор
Департаменту з питань 
оборонної роботи,
цивільного захисту та 
взаємодії з
правоохоронними 
органами 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 50-04-24, 
e-mail: uns@adm-pl.gov.ua

mailto:uns@adm-pl.gov.ua
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2. Звіти з оцінки впливу на 

довкілля
Громадські слухання Протягом року Жителі територіальної

громади
Петренко Ольга
Володимирівна, 
начальник відділу
охорони атмосферного 
повітря, оцінки впливу на 
довкілля та стратегічної 
екологічної оцінки
Департаменту екології та 
природних ресурсів
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 56-95-08, 
e-mail: eko@adm-pl.gov.ua

3. Про виконання Плану 
заходів з увічнення 
пам’яті захисників
України на період до 
2025 року,
затвердженого 
розпорядженням 
Кабінету Міністрів
України від 20 січня 
2021 р. № 37-р „Про 
заходи з увічнення 
пам’яті захисників
України на період до 
2025 року”

Проведення відкритого 
архітектурного 
конкурсу на
спорудження 
меморіального 
комплексу „Борцям за 
незалежність України” 
у м. Полтава

Протягом року Полтавська міська рада, 
Національна спілка
архітекторів України,
Національна спілка
художників України,
Консультативна рада у 
справах ветеранів війни, 
сімей загиблих (померлих) 
захисників України при 
облвійськадміністрацїї, 
Громадська спілка
„Координаційна рада
громадських організацій 
учасників АТО”, інші 
громадські організації
захисників України та 
членів їх сімей

Рева Едуард Васильович, 
директор Департаменту 
будівництва, 
містобудування і 
архітектури, житлово- 
комунального 
господарства та 
енергетики 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 56-02-27, 
e-mail: ukboda@adm- 
pl.gov.ua

4. Про проект рішення 
Полтавської обласної
ради „Про внесення змін 
до регіональної програми 
інформатизації „Цифрова 
Полтавщина” на 2021-

Засідання науково- 
технічної ради з 
питань інформатизації

Протягом року Експерти з інформаційних 
технологій, члени науково- 
технічної ради з питань 
інформатизації, релігійна 
організація „Релігійне
управління Полтавського

Семенко Олександр
Петрович, голова комісії з 
реорганізацій Управління 
інфраструктури та
цифрової трансформації 
облвійськадміністрації,

gov.ua
mailto:ukboda@adm-pl.gov.ua
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2023 роки” обласного . об’єднання
християнських церков
„Світло життя”, Громадська 
рада при
облвійськадміністрацїї

т.: (0532) 50-04-03, 
e-mail: infrastruktura@adm-
pl.gov.ua

5. Про виконання Плану 
дій з реалізації
„Національної стратегії 
із створення
безбар’єрного простору 
в Україні на період до 
2030 року” в
Полтавській області, 
затвердженого 
розпорядженням голови 
облдержадміністрації 
від 28.10.2021 №720, та 
обласної Комплексної 
програми „Шлях до 
рівних можливостей” на 
2022-2025 роки,
затвердженої рішенням 
пленарного засідання 14 
позачергової сесії
Полтавської обласної 
ради восьмого
скликання від
26.07.2022 № 408

Річний звіт Громадській 
раді

Щороку Комітет з питань 
забезпечення доступності, 
представники 
Департаменту освіти і 
науки, Департаменту 
охорони здоров’я, 
Департаменту соціального 
захисту населення 
облвійськадміністрацїї

Рева Едуард Васильович, 
директор Департаменту 
будівництва, 
містобудування і 
архітектури, житлово- 
комунального 
господарства та 
енергетики 
облвійськадміністрацїї, 
т.: (0532) 56-02-27, 
e-mail: ukboda@adm- 
pl.gov.ua

6. Зміни до обласних 
програм (Обласна
програма „Розвиток
освітнього простору
Полтавщини” на 2021- 
2025 роки”, Обласна 
програма національно-

Оприлюднення на
сайті Департаменту 
освіти і науки
облвійськадміністрацїї 
обласних програм та 
проектів рішень щодо 
внесення змін до них.

У разі прийняття 
проектів нормативно- 
правових актів

Громадська рада при 
облвійськадміністрацїї, 
територіальні громади

Галушка Ганна
Миколаївна, заступник 
директора - начальник 
управління фінансування 
та кадрового забезпечення 
в галузі освіти
Департаменту освіти і

pl.gov.ua
mailto:ukboda@adm-pl.gov.ua
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патріотичного 
виховання дітей та 
молоді на 2021-2025 
роки, Регіональна
програма „Дітям
Полтавщини - якісне 
харчування” на 2021- 
2024 роки, Регіональна 
програма підтримки
наукової та інноваційної 
діяльності у Полтавській 
області на 2021-2024 
роки, Обласна програма 
розвитку закладів
позашкільної освіти
спортивного та
фізкультурно- 
оздоровчого
спрямування на 2022- 
2026 роки)

Погодження ЗМІН 3 

Громадською радою 
при Полтавській 
облвійськадміністрації 
та їх публікація на 
офіційному 
вебпорталі 
облвійськадміністрації 
для громадського 
обговорення та 
надання пропозицій 
(зауважень)

науки 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 60-75-78, 
obluo@adm-pl.gov.ua

7. Зміни до обласних 
програм (Програма
розвитку туризму і 
курортів у Полтавській 
області на 2021-2025 
роки, Комплексна
Програма розвитку
культури і мистецтв у 
Полтавській області на 
2021-2025 роки,
Програма збереження, 
вивчення та
популяризації
Більського городища на 
період 2018-2022 років,

Електронні 
консультації.
Оприлюднення на
сайті Департаменту 
культури і туризму 
облвійськадміністрації 
обласних програм та 
проектів змін до них

У разі прийняття 
проектів нормативно- 
правових актів

Представники громадських 
організацій області
(Полтавський обласний
осередок Національної
спілки майстрів народного 
мистецтва України,
„SavePoltava”, Регіональна 
громадська організація
„Обласний туристичний 
кластер”, ТОВ „НВП 
„Спадщина”

Удовиченко Ірина
Анатоліївна, директор
Департаменту культури і 
туризму 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 56-55-27, 
(050) 10921 85 
e-mail: kultura@adm-
pl.gov.ua

mailto:obluo@adm-pl.gov.ua
pl.gov.ua
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Програма збереження 
культурної спадщини 
Полтавської області на 
2021-2023 роки)

8. Забезпечення 
інформаційного 
наповнення офіційних
вебпорталу Полтавської 
обласної військової
адміністрації та вебсайту 
Департаменту охорони 
здоров’я 
облвійськадміністрацїї

Електронне 
обговорення проектів 
нормативно-правових 
актів та актів, якими 
передбачається 
надання пільг або 
встановлення 
обмежень для
суб’єктів 
господарювання та 
інститутів 
громадянського 
суспільства, 
здійснення 
повноважень 
місцевого 
самоврядування; 
проектів регуляторних 
актів, проектів
регіональних програм, 
рішень стосовно стану 
їх виконання

Протягом року Мешканці області, засоби 
масової інформації,
неурядові організації

Керівники структурних 
підрозділів Департаменту 
охорони здоров’я
облвійськадміністрації, 
закладів та установ, що 
належать до сфери 
управління Департаменту 
охорони здоров’я
облвійськадміністрації

9. Забезпечення взаємодії з 
громадськими радами

Анкетне онлайн
опитування з питань 
діяльності галузі
охорони здоров’я

Протягом року Представники засобів
масової інформації та 
громадських об’єднань

Дурдикулиєва Ніна
Іванівна, виконувач
обов’язків директора
Комунального 
підприємства 
„Полтавський обласний 
Центр громадського
здоров’я Полтавської
обласної ради”,
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тел.: (0532)56-15-69,
e-mail: 
cgzpoltava@gmail.com

10. Про діяльність мережі 
закладів охорони
здоров’я Полтавської 
області

Проведення в режимі 
онлайн селекторних 
нарад, засідань тощо 
відповідно до плану 
на 2023 рік

У терміни, 
визначені планом

Науковці Полтавського
державного медичного
університету, постійна
комісія Полтавської
обласної ради з питань 
охорони здоров’я та 
соціального захисту
населення, комісія з питань 
охорони здоров’я
Громадської ради при 
облвійськадміністрацїї, 
Полтавський Центр
розвитку місцевого
самоврядування, Державна 
установа „Полтавський
обласний центр контролю 
та профілактики хвороб 
Міністерства охорони
здоров’я України”, філія 
Державної установи „Центр 
охорони здоров’я
Державної кримінально- 
виконавчої служби
України” в Полтавській 
області, Державна служба з 
лікарських засобів та 
контролю за наркотиками у 
Полтавській області,
Полтавська обласна
організація Товариства
Червоного Хреста України, 
Благодійна організація

Керівники структурних 
підрозділів Департаменту 
охорони здоров’я
облвійськадміністрацїї, 
закладів та установ, що 
належать до сфери його 
управління

mailto:cgzpoltava@gmail.com
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„Асоціація . сімейних
лікарів”, Полтавська
обласна універсальна
наукова бібліотека ім. І.П. 
Котляревського, Благодійна 
організація „Світло надії”, 
Громадська організація
„Клуб „Квітень”,
Благодійна організація
„Меридіан”, Громадська 
організація „Вихід Є!”, 
Громадська організація
„Сім доріг”, спільнота, яка 
представляє інтереси
Благодійної організації
„TBpeopleUkraine”, 
Благодійної організації
„Позитивні жінки”,
Благодійного фонду
„Бертіна”, спільнота людей, 
які живуть 3
наркозалежністю, 
Благодійна організація „БФ 
„ВОЛНА”, Полтавський 
обласний благодійний фонд 
„Громадське здоров’я”,
Громадська організація
„Інститут аналітики та 
адвокації”

и. Про внесення змін до 
Програми розвитку та 
підтримки аграрного 
комплексу Полтавщини 
за пріоритетними
напрямками на період

Відеоконференції, 
засідання круглих
столів, семінари.
Електронні 
консультації: 
обговорення проекту

І півріччя 2023 року Суб’єкти господарювання 
агропромислового 
комплексу, представники 
громадських організацій

Фролов Сергій
Олександрович, директор 
Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облвійськадміністрації,
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до 2027 року змін до програми на 
офіційному вебсайті 
Полтавської обласної 
ради, Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облвійськадміністрації

т.: (0532) 60-31-10, 
e-mail: gol_apc@adm-
pl.gov.ua

12. Актуальні питання
соціального захисту,
дотримання законних 
прав та інтересів 
ветеранів війни, членів 
сімей загиблих
(померлих) захисників 
України та бойових дій 
на території інших 
держав, а також членів 
сімей осіб, незаконно 
утримуваних та зниклих 
безвісти на тимчасово 
окупованій території 
України, постраждалих 
учасників Революції
Гідності

Засідання
Консультативної ради 
у справах ветеранів та 
сімей загиблих
(померлих) захисників 
України при
облвійськадміністрації

Щокварталу Представники громадських 
організацій ветеранів та 
сімей загиблих (померлих) 
захисників України:
„Об’єднання ветеранів
війни Полтавщини”,
„Спілка ветеранів
антитерористичної операції 
„Сфера”, „Ініціативна група 
постраждалих / поранених 
на Майдані”, „Спілка вдів 
та дітей учасників бойових 
дій „Птаха”,
„Всеукраїнська Спілка
учасників АТО, бойових дій 
та миротворчих місій”, 
обласна громадська
організація „Фонд інвалідів 
Чорнобиля”, громадська
організація ветеранів та 
інвалідів Полтавської
області „Союз Чорнобиль 
України”, „Спілка ветеранів 
добровольців України”,
Спілка ветеранів Збройних 
Сил України Полтавської 
області, „Союз матерів

Пилипенко Вікторія
Миколаївна, директор
Департаменту 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з
громадськістю 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 56-17-18, 
e-mail: info@adm-pl. gov.ua

pl.gov.ua
gov.ua
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„Захист” по м. ■ Полтаві та 
Полтавській області,
Полтавська обласна
організація Української
Спілки Ветеранів
Афганістану, „Асоціація 
ветеранів та учасників АТО 
Полтавщини”, Громадська 
спілка „Координаційна рада 
громадських організацій 
учасників АТО”,
„Полтавські родини
полеглих захисників
України”, „Сім’ї загиблих 
учасників бойових дій 
Полтавщини”, 
„Полтавська обласна
організація інвалідів війни, 
Збройних Сил, учасників 
бойових дій та силових 
структур”

13. Актуальні питання
сьогодення

Засідання Громадської 
ради при
облвійськадміністрації

Щокварталу Представники громадських 
організацій, що входять до 
Громадської ради при 
облвійськадміністрації: 
громадська організація
„Об’єднання ветеранів
війни Полтавщини”, 
громадська організація
„Спілка ветеранів
добровольців України”, 
громадська організація
Громадська Спілка
„Ветеранів Афганістану та 
учасників бойових дій”,

Пилипенко Вікторія
Миколаївна, директор
Департаменту 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з
громадськістю 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 56-17-18, 
e-mail: info@adm-pl.gov.ua

mailto:info@adm-pl.gov.ua
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Громадське .об’єднання
„Полтавська обласна
організація інвалідів війни, 
Збройних Сил, учасників 
бойових дій та силових 
структур”, Творче
громадське об’єднання
„Гілея”, громадська
організація „Полтавське 
агентство розвитку
територій”, Полтавська
обласна організація
Товариства Червоного
Хреста України,
Полтавська міська
організація роботодавців, 
Полтавська обласна
профспілкова організація 
профспілки працівників
соціальної сфери України, 
Полтавська обласна
організація профспілки
працівників державних
установ України,
Полтавська обласна
організація Українського 
товариства охорони
природи та інші

14. Про актуальні питання у 
сфері охорони
культурної спадщини

Засідання
Консультативної ради 
з питань охорони 
культурної спадщини 
при Департаменті
культури і туризму 
облвійськадміністрації

Щокварталу Члени Консультативної
ради з питань охорони 
культурної спадщини при 
Департаменті культури і 
туризму 
облвійськадміністрації, 
представники громадських

Удовиченко Ірина
Анатоліївна, директор
Департаменту культури і 
туризму 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532)56-55-27, 
(050) 109 21 85
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організацій області
(Національної спілки
художників України, ТОВ 
„НВП „Спадщина”,
„SavePoltava”)

e-mail: kultura@adm-
pl.gov.ua

15. Оприлюднення огляду 
стану довкілля 
Полтавської області

Електронні 
консультації

Щомісяця Жителі Полтавської
області, природоохоронні 
громадські організації

Мележик Леся Аркадіївна, 
спеціаліст відділу
організаційної роботи,
звітності та зв’язків з 
громадськістю 
Департаменту екології та 
природних ресурсів
облвійськадміністрації, 
тел. (0532) 50-13-51, 
e-mail: eko-mon@adm-
pl.gov.ua

16. Звіт головних
розпорядників 
бюджетних КОШТІВ 3 

фонду охорони
навколишнього 
природного середовища 
про їх витрачання

Електронні 
консультації

Щомісяця Суб’єкти господарювання, 
які подавали пропозиції до 
Переліку заходів для
фінансування з обласного 
фонду охорони
навколишнього природного 
середовища у Полтавській 
області на 2023 рік, а також 
фізичні та юридичні особи, 
які можуть повідомити про 
негативні наслідки, тощо 
під час впровадження 
(фінансування) цих заходів, 
у тому числі 
зацікавлені представники 
громадськості

Нечеса Тетяна
Святославівна, головний 
спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку, 
економіки 
природокористування, 
управління персоналом та 
правового забезпечення 
Департаменту екології та 
природних ресурсів
облвійськадміністрації, 
тел. (0532) 50-27-51, 
e-mail: eko@adm-pl.gov.ua

17. Виконання обласної 
комплексної Програми 
соціального захисту

Обговорення питань, 
спрямованих на 
реалізацію чинного

Січень Жителі області, що 
охоплені соціальним 
захистом,

Матуйзо Світлана 
Василівна, заступник 
директора Департаменту -

pl.gov.ua
pl.gov.ua
mailto:eko@adm-pl.gov.ua
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населення Полтавської 
області на 2021-2025 
роки

законодавства щодо 
надання додаткових 
соціальних гарантій 
пільговим категоріям 
населення області

облвійськадміністрації начальник управління 
реалізації державних та 
місцевих соціальних 
програм Департаменту 
соціального захисту 
населення 
облвійськадміністрації, 
тел.: (0532) 63-28-64 
plsz@adm-pl.gov.ua

18. Про виконання в області 
розпорядження Кабінету 
Міністрів України
від 1 червня 2020 р. 
№ 703-р „Про
затвердження плану
заходів з реалізації II 
етапу Національної
стратегії реформування 
системи інституційного 
догляду та виховання 
дітей на 2017-2026 
роки”

Засідання обласної 
міжвідомчої робочої 
групи з реформування 
системи 
інституційного 
догляду та виховання 
дітей

Лютий Структури, причетні до 
вирішення питання охорони 
дитинства, благодійна
організація „Благодійний 
фонд „Гуманіст”

Фоменко Ірина
Олександрівна, начальник 
служби у справах дітей 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 60-61-19, 
e-mail: slnepov@adm-
pl.gov.ua

19. Звіт Департаменту
охорони здоров’я
облвійськадміністрації 
про витрачання
бюджетних коштів за 
2022 рік

Електронні 
консультації на
офіційному вебпорталі 
обласної військової 
адміністрації та
офіційному вебсайті 
Департаменту охорони 
здоров’я

Лютий Представники засобів
масової інформації та 
громадських об’єднань

Керівники структурних 
підрозділів Департаменту 
охорони здоров’я 
облвійськадміністрації, 
закладів та установ, що 
належать до сфери його 
управління

20. Про результати
виконання у 2022 році 
заходів Комплексної 
програми комунікацій 
влади з громадськістю

Обговорення у рубриці 
„Консультації з
громадськістю” 
офіційного вебпорталу 
облвійськадміністрації

Лютий Представники громадських 
організацій, Громадська
рада при
облвійськадміністрації

Пилипенко Вікторія
Миколаївна, директор
Департаменту 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з

mailto:plsz@adm-pl.gov.ua
pl.gov.ua
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та розвитку
інформаційної сфери в 
Полтавській області на 
2021-2023 роки

громадськістю 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 56-17-18, 
e-mail: info(a>adm-pl.gov.ua

21. Проект рішення
Полтавської обласної 
ради „Про
затвердження Порядку 
планування та
фінансування 
природоохоронних 
заходів з Фонду ОНПС 
Полтавської області”

Електронні 
консультації

Лютий Природоохоронні 
громадські організації
області, наукові установи, 
консультативно-дорадчі 
органи, що створені при 
органах державної влади та 
органах місцевого
самоврядування і
представляють інтереси
громадян та суб’єктів 
господарювання

Катькало Катерина
Олександрівна, головний 
спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку, 
економіки 
природокористування, 
управління персоналом та 
правового забезпечення
Департаменту екології та 
природних ресурсів
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 56-95-08, 
e-mail: eko(2),adm-pl.gov.ua

22. Державна підтримка 
розвитку 
агропромислового 
комплексу на 2023 рік

Засідання круглих
столів, семінари,
відеоконференції

Лютий, 
березень, 
квітень

Територіальні громади,
суб’єкти господарювання 
агропромислового 
комплексу, громадські
організації, населення

Фролов Сергій
Олександрович, директор 
Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 60-31-10, 
e-mail: gol_apc@adm-
pl.gov.ua

23. Про затвердження звіту 
з оцінки
результативності 
виконання у 2022 році 
Плану заходів з
реалізації Стратегії
розвитку Полтавської 
області на 2021- 
2023 роки

Електронні 
консультації 
з громадськістю

Лютий-березень Стейкхолдери, які брали 
участь у розробці та 
реалізації документу,
Громадська рада при 
облвійськадміністрації

Сорочинський Андрій 
Миколайович, начальник 
відділу економічного
аналізу та стратегічного 
планування управління 
стратегічного планування 
та регіонального розвитку 
Департаменту 
економічного розвитку,

pl.gov.ua
pl.gov.ua
pl.gov.ua
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торгівлі та залучення 
інвестицій 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 56-17-81, 
e-mail: gue.reform@adm- 
pl.gov.ua

24. Про хід виконання 
заходів „Програми
ефективного 
використання земельних 
ресурсів Полтавщини на 
період 2022-2027 років”

Засідання круглих
столів,семінари, 
відеоконференції. 
Розміщення 
інформації про хід
виконання заходів
„Програми 
ефективного 
використання 
земельних ресурсів 
Полтавщини на період 
2022-2027 років” на 
офіційному вебсайті 
Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облвійськадміністрації

Березень Територіальні громади,
суб’єкти господарювання 
агропромислового 
комплексу, громадські
організації, населення

Фролов Сергій
Олександрович, директор 
Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 60-31-10, 
e-mail: gol_apc@adm-
pl.gov.ua

25. Про затвердження
Програми державного 
моніторингу у галузі 
охорони атмосферного 
повітря на 2023-2027 
роки для зони
„Полтавська”

Електронні 
консультації

Березень Мешканці Полтавської
області; природоохоронні 
громадські організації
області; суб’єкти
господарювання, що
здійснюють викиди
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря
стаціонарними джерелами

Лебідь Ірина
Володимирівна, 
начальник відділу
організаційної роботи,
звітності та зв’язків з 
громадськістю 
Департаменту екології та 
природних ресурсів
облвійськадміністрації, 
тел. (0532) 50-13-51, 
e-mail: eko-zmi@adm-
pl.gov.ua

mailto:gue.reform@adm-pl.gov.ua
pl.gov.ua
pl.gov.ua
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26. Про затвердження

Переліку 
природоохоронних 
заходів для
фінансування з
обласного бюджету за 
рахунок коштів
екологічного податку у 
2023 році

Електронні 
консультації

Березень Суб’єкти господарювання, 
які подавали пропозиції до 
Переліку заходів для 
фінансування з обласного 
фонду охорони
навколишнього природного 
середовища у Полтавській 
області на 2023 рік, а також 
фізичні та юридичні особи, 
які можуть повідомити про 
негативні наслідки, тощо 
під час впровадження 
(фінансування) цих заходів, 
у тому числі зацікавлені 
представники громадськості

Нечеса Тетяна
Станіславівна, головний 
спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку, 
економіки 
природокористування, 
управління персоналом та 
правового забезпечення 
Департаменту екології та 
природних ресурсів
облвійськадміністрації, 
т.:(0532) 50-27-51, 
e-mail: eko@adm-pl.gov.ua

27. Про виконання бюджету 
Полтавської області за 
2022 рік

Публічне 
представлення звіту 
про виконання
обласного бюджету за 
2022 рік

Березень Головні розпорядники
коштів обласного бюджету, 
Громадська рада при 
облвійськадміністрації, 
представники засобів
масової інформації

Кропивка Павло
Анатолійович, директор 
Департаменту фінансів
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 56-10-76, 
60-93-06, 
e-mail: fin@fmpl.gov.ua

28. Публічне представлення 
звіту про використання 
бюджетних коштів за 
2022 рік

Проведення 
консультацій з
громадськістю у формі 
засідання круглого 
столу із залученням 
представників 
Громадської ради при 
облвійськадміністрації

Березень Представники Громадської 
ради при
облвійськадміністрації

Черняк Ніна Степанівна, 
перший заступник
директора Департаменту - 
начальник управління з 
питань фінансів та 
соціальних послуг
Департаменту соціального 
захисту населення
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 68-12-62, 
e-mail: plsz@adm-pl.gov.ua

29. Виконання державних 
програм соціального

Проведення з активом 
громадських

Квітень Полтавська обласна
громадська організація

Матуйзо Світлана
Василівна, заступник

mailto:eko@adm-pl.gov.ua
mailto:fin@fmpl.gov.ua
mailto:plsz@adm-pl.gov.ua
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захисту громадян,
постраждалих внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, та
забезпечення їх
додатковими 
соціальними гарантіями 
в рамках обласної
Комплексної програми 
соціального захисту
населення Полтавської 
області на 2021- 
2025 роки

Чорнобильських 
організацій області 
засідання круглого
столу

„Ветеранів та. інвалідів 
Полтавської області” Союз 
Чорнобиль України,
Полтавське обласне
громадське об’єднання
„Фонд інвалідів
Чорнобиля”, обласна
громадська організація
„Діти Чорнобиля”,
населення області з числа 
учасників ліквідації аварії 
на Чорнобильській АЕС та 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

директора Департаменту - 
начальник управління
реалізації державних
соціальних програм
Департаменту соціального 
захисту населення
облвійськадміністрацїї, 
т.: (0532) 63-28-64, 
e-mail: plsz@adm-

pl.gov.ua

зо. Проект розпорядження 
начальника Полтавської 
обласної військової
адміністрації „Про
внесення змін до 
Тарифів на платні 
послуги, які надаються в 
державних і
комунальних закладах 
охорони здоров’я
Полтавської області”

Електронні 
консультації 
з громадськістю

Квітень-травень Громадська рада при 
облвійськадміністрацїї

Антонець Лариса Іванівна, 
заступник начальника
управління - начальник 
відділу економічного
розвитку підприємництва 
управління економічного 
розвитку підприємництва 
та промисловості
Департаменту 
економічного розвитку, 
торгівлі та залучення 
інвестицій 
облвійськадміністрацїї, 
т.: (0532) 60-43-10, 
e-mail: cenigie@adm-
pl.gov.ua

31. Питання щодо
екологічних проблем 
Полтавської області

Вивчення громадської 
думки

Січень, 
квітень, 
липень, 
жовтень

Громадськість, яка
звертається безпосередньо 
до Департаменту або через 
інші органи виконавчої

Лебідь Ірина
Володимирівна, 
начальник відділу
організаційної роботи,

pl.gov.ua
pl.gov.ua
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влади та . місцевого
самоврядування (підготовка 
аналітичних матеріалів за 
результатами розгляду
звернень громадян,
громадських об’єднань,
юридичних та фізичних 
осіб тощо)

звітності та зв’язків з 
громадськістю
Департаменту екології та 
природних ресурсів
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 50-13-51, 
e-mail: eko-zmi@adm-
pl.gov.ua

32. Про хід виконання 
Програми 
фітосанітарних заходів з 
ліквідації регульованих 
шкідливих організмів на 
території Полтавської 
області на 2019-2023 
роки

Засідання круглих
столів, семінари,
відеоконференції. 
Розміщення 
інформації про хід 
виконання заходів
„Програми 
фітосанітарних заходів 
по ліквідації
регульованих 
шкідливих організмів 
на території
Полтавської області на 
2019-2023 роки” на 
офіційному вебсайті 
Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облвійськадміністрації

Травень-червень Територіальні громади,
суб’єкти господарювання 
агропромислового 
комплексу, громадські
організації, населення

Фролов Сергій
Олександрович, директор 
Департаменту 
агропромислового 
розвитку 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 60-31-10, 
e-mail: gol_apc@adm-
pl.gov.ua

33. Про забезпечення участі 
громадськості області у 
формуванні та реалізації 
державної політики,
ухваленні управлінських 
рішень щодо актуальних 
питань розвитку області 
та громад

Засідання
Координаційної ради з 
питань сприяння
розвитку 
громадянського 
суспільства при
облвійськадміністрації

Червень Представники громадських 
організацій: Полтавське
обласне відділення (філія) 
Всеукраїнської громадської 
організації „Українська
бібліотечна асоціація”, 
громадська організація
„Полтавське агентство

Пилипенко Вікторія
Миколаївна, директор
Департаменту 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з
громадськістю 
облвійськадміністрації, 
т.:(0532) 56-17-18,

pl.gov.ua
pl.gov.ua
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розвитку - територій”,
відокремлений підрозділ 
громадської організації
„Об’єднання ветеранів
Полтавщини”, Київська
районна організація
ветеранів Афганістану м. 
Полтави, Полтавська філія 
Суспільної служби України, 
Полтавський обласний
осередок Всеукраїнської 
організації інвалідів „Союз 
організацій інвалідів
України”, Громадська рада 
при облвійськадміністрації, 
Консультативна рада у 
справах ветеранів війни, 
сімей загиблих (померлих) 
захисників України при 
облвійськадміністрації

e-mail: info@adm-pl.gov.ua

34. Проект розпорядження 
начальника Полтавської 
обласної військової
адміністрації „Про
внесення змін до 
Тарифів на платні 
послуги з медичного 
обслуговування, які
надаються в державних і 
комунальних закладах 
охорони здоров’я та 
закладах вищої освіти 
Полтавської області”

Електронні 
консультації 
з громадськістю

Червень-липень Громадська рада при 
облвійськадміністрації

Антонець Лариса Іванівна, 
заступник начальника
управління - начальник 
відділу економічного
розвитку підприємництва 
управління економічного 
розвитку підприємництва 
та промисловості
Департаменту 
економічного розвитку, 
торгівлі та залучення 
інвестицій 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 60-43-10, 
e-mail: cenigie@adm-

mailto:info@adm-pl.gov.ua
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pl.gov.ua
35. Проект розпорядження 

начальника Полтавської 
обласної військової
адміністрації „Про
внесення змін до 
Тарифів на платні 
послуги 3
косметологічної 
допомоги та процедур 
для профілактики і 
зміцнення здоров’я, які 
надаються в державних і 
комунальних закладах 
охорони здоров’я
Полтавської області”

Електронні 
консультації з
громадськістю

Липень-серпень Громадська рада при 
облвійськадміністрації

Антонець Лариса Іванівна, 
заступник начальника
управління - начальник 
відділу економічного
розвитку підприємництва 
управління економічного 
розвитку підприємництва 
та промисловості
Департаменту 
економічного розвитку, 
торгівлі та залучення 
інвестицій 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 60-43-10, 
e-mail: cenigie@adm-
pl.gov.ua

36. Про оголошення, зміну 
меж територій та 
об’єктів природно-
заповідного фонду
місцевого значення в 
межах області

Електронні 
консультації

Лютий, 
травень, 
серпень, 
листопад

Природоохоронні 
громадські організації
області, науковці у сфері 
захисту довкілля, жителі 
територіальної громади

Гостудим Олександр
Миколайович, головний 
спеціаліст відділу
біоресурсів та заповідної 
справи Департаменту
екології та природних 
ресурсів 
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 56-95-08, 
e-mail: eko@adm-pl.gov.ua

37. Про внесення змін до 
Переліку 
природоохоронних 
заходів для
фінансування з
обласного бюджету за
рахунок коштів

Електронні 
консультації

Липень, 
жовтень

Суб’єкти господарювання, 
які подавали пропозиції до 
Переліку заходів для 
фінансування з обласного 
фонду охорони
навколишнього природного 
середовища у Полтавській

Нечеса Тетяна
Станіславівна, головний 
спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку, 
економіки 
природокористування, 
управління персоналом та

pl.gov.ua
pl.gov.ua
mailto:eko@adm-pl.gov.ua
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екологічного податку області на 2023 рік, а також 
фізичні та юридичні особи, 
які можуть повідомити про 
негативні наслідки, тощо 
під час впровадження 
(фінансування) цих заходів, 
у тому числі зацікавлені 
представники громадськості

правового забезпечення 
Департаменту екології та 
природних ресурсів
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 50-27-51, 
e-mail: eko@adm-pl.gov.ua

38. Українська православна 
церква: історія та 
сьогодення

Засідання круглого столу Вересень Полтавська обласна
організація Національної 
спілки краєзнавців України, 
науковці, краєзнавці,
священнослужителі
Православної церкви
України, представники
засобів масової інформації

Пустовіт Тарас Павлович, 
заступник директора - 
начальник відділу
інформації та
використання документів 
Державного архіву
Полтавської області, 
т.: (032) 60-93-28, 
e-mail:
archives@poltava.ukrtel.net

39. Про внесення змін до 
Стратегії розвитку
Полтавської області на 
2021-2027 роки

Електронні 
консультації з
громадськістю

Жовтень-грудень Громадська рада при 
облвійськадміністрації

Сорочинський Андрій
Миколайович, начальник 
відділу економічного
аналізу та стратегічного 
планування управління 
стратегічного планування 
та регіонального розвитку 
Департаменту 
економічного розвитку, 
торгівлі та залучення 
інвестицій 
облвійськадміністрації, 
т.:(0532)56-17-81, 
e-mail: gue.reform@adm- 
pl.gov.ua

40. Про внесення змін до
Плану заходів з

Електронні 
консультації з

Жовтень-грудень Громадська рада при 
облвійськадміністрації

Сорочинський Андрій
Миколайович, начальник

mailto:eko@adm-pl.gov.ua
mailto:archives@poltava.ukrtel.net
mailto:gue.reform@adm-pl.gov.ua
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реалізації Стратегії
розвитку Полтавської 
області на 2021-2023 
роки

громадськістю відділу економічного
аналізу та стратегічного 
планування управління 
стратегічного планування 
та регіонального розвитку 
Департаменту 
економічного розвитку, 
торгівлі та залучення 
інвестицій 
облвійськадміністрацїї, 
т.: (0532) 56-17-81, 
e-mail: gue.reform@adm- 
pl.gov.ua

41. Про затвердження
Програми економічного і 
соціального розвитку
області на 2024 рік

Електронні 
консультації з
громадськістю

Листопад-грудень Стейкхолдери, які брали 
участь у розробці
документу, Громадська
рада при
облвійськадміністрації

Сорочинський Андрій
Миколайович, начальник 
відділу економічного
аналізу та стратегічного 
планування управління 
стратегічного планування 
та регіонального розвитку 
Департаменту 
економічного розвитку, 
торгівлі та залучення 
інвестицій 
облвійськадміністрацїї, 
т.:(0532) 56-17-81, 
e-mail: gue.reform@adm- 
pl.gov.ua

42. Проект орієнтовного 
плану проведення
облдержадміністрацією 
консультацій з
громадськістю з питань 
формування та
реалізації державної

Обговорення у рубриці 
„Консультації з
громадськістю” 
офіційного вебпорталу 
облвійськадміністра
ції, засідання
Секретаріату

Грудень Представники громадських 
організацій, Громадська
рада при
облвійськадміністрацїї

Пилипенко Вікторія
Миколаївна, директор
Департаменту 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з
громадськістю 
облвійськадміністрації,

mailto:gue.reform@adm-pl.gov.ua
mailto:gue.reform@adm-pl.gov.ua
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політики на 2024 рік Громадської ради при 
облвійськадміністрації

т: (0532) 56-17-18, 
e-mail: info@adm-pl.gov.ua

43. Виконання державних 
програм та заходів на 
рівні області,
спрямованих на
підвищення рівня
соціального захисту
учасників ліквідації
наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС

Проведення з активом 
громадських 
Чорнобильських 
організацій області 
засідання круглого
столу

Грудень Обласна громадська
організація „Ветеранів та 
інвалідів Полтавської
області” Союз Чорнобиль 
України, Полтавське
обласне громадське
об’єднання „Фонд інвалідів 
Чорнобиля” та обласна 
громадська організація
„Діти Чорнобиля”,
населення області з числа 
учасників ліквідації аварії 
на Чорнобильській АЕС та 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

Матуйзо Світлана
Василівна, заступник
директора Департаменту - 
начальник управління
реалізації державних
соціальних програм
Департаменту соціального 
захисту населення
облвійськадміністрації, 
т.: (0532) 63-28-64, 
e-mail: plsz@adm-pl.gov.ua

44. Оптимізація діяльності 
мережі закладів охорони 
здоров’я Полтавської 
області

Електронні 
консультації 
(публікації на
офіційних вебсайтах, 
сторінках в
соцмережах)

Щоденно Мешканці області, засоби 
масової інформації,
неурядові організації

Дурдикулиєва Ніна
Іванівна, виконувач
обов’язків директора
Комунального 
підприємства 
„Полтавський обласний 
Центр громадського
здоров’я Полтавської
обласної ради”, 
тел.: (0532)56-15-69,
e-mail: 
cgzpoltava@gmail.com

45. Надання медичної 
допомоги вимушеним 
переселенцям

Електронні 
консультації 
(публікації на
офіційних вебсайтах, 
сторінках в

Щоденно Мешканці області, засоби 
масової інформації,
неурядові організації

Дурдикулиєва Ніна
Іванівна, виконувач
обов’язків директора
Комунального 
підприємства

mailto:info@adm-pl.gov.ua
mailto:plsz@adm-pl.gov.ua
mailto:cgzpoltava@gmail.com
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соцмережах) „Полтавський обласний 
Центр громадського
здоров’я Полтавської
обласної ради”,
тел.: (0532) 56-15-69,
e-mail:
cgzpoltava@gmail.com

46. Реалізація на
Полтавщині Урядової 
програми „Доступні
ліки”

Електронні 
консультації 
(публікації на
офіційних вебсайтах, 
сторінках в
соцмережах)

Щоденно Мешканці області, засоби 
масової інформації,
неурядові організації

Дурдикулиєва Ніна
Іванівна, виконувач
обов’язків директора
Комунального 
підприємства 
„Полтавський обласний 
Центр громадського
здоров’я Полтавської
обласної ради”, 
тел.: (0532) 56-15-69,
e-mail: 
cgzpoltava@gmail.com

47. COVID-19: 
профілактика, лікування 
та стан вакцинації

Електронні 
консультації 
(публікації на
офіційних вебсайтах, 
сторінках в
соцмережах)

Щоденно Мешканці області, засоби 
масової інформації,
неурядові організації

Дурдикулиєва Ніна
Іванівна, виконувач
обов’язків директора
Комунального 
підприємства 
„Полтавський обласний 
Центр громадського
здоров’я Полтавської
обласної ради”, 
тел.: (0532)56-15-69,
e-mail: 
cgzpoltava@gmail .com

48. Забезпечення 
обладнанням, виробами 
медичного призначення 
та ліками закладів

Електронні 
консультації 
(публікації на
офіційних вебсайтах,

Щоденно Мешканці області, засоби 
масової інформації,
неурядові організації

Дурдикулиєва Ніна
Іванівна, виконувач
обов’язків директора
Комунального

mailto:cgzpoltava@gmail.com
mailto:cgzpoltava@gmail.com
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охорони здоров’я
області

сторінках в
соцмережах)

підприємства
„Полтавський обласний
Центр громадського
здоров’я Полтавської
обласної ради”, 
тел.: (0532) 56-15-69,
e-mail: 
cgzpoltava@gmail.com

49. Робота мобільних
медичних команд на 
Полтавщині

Електронні 
консультації 
(публікації на
офіційних вебсайтах, 
сторінках в
соцмережах)

Щоденно Мешканці області, засоби 
масової інформації,
неурядові організації

Дурдикулиєва Ніна
Іванівна, виконувач
обов’язків директора
Комунального 
підприємства 
„Полтавський обласний 
Центр громадського
здоров’я Полтавської
обласної ради”, 
тел.: (0532) 56-15-69,
e-mail: 
cgzpoltava@gmail.com

50. Доступність медичної 
допомоги для ветеранів, 
людей з інвалідністю та 
особливими потребами

Електронні 
консультації 
(публікації на
офіційних вебсайтах, 
сторінках в
соцмережах)

Щоденно Мешканці області, засоби 
масової інформації,
неурядові організації

Дурдикулиєва Ніна
Іванівна, виконувач
обов’язків директора
Комунального 
підприємства 
„Полтавський обласний 
Центр громадського
здоров’я Полтавської
обласної ради”, 
тел.: (0532)56-15-69,
e-mail: 
cgzpoltava@gmail.com

51. Стан реабілітаційної
допомоги у сфері 
охорони здоров’я

Електронні 
консультації 
(публікації на

Щоденно Мешканці області, засоби 
масової інформації,
неурядові організації

Дурдикулиєва Ніна
Іванівна, виконувач
обов’язків директора

mailto:cgzpoltava@gmail.com
mailto:cgzpoltava@gmail.com
mailto:poltava@gmail.com
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мешканцям області офіційних вебсайтах, 
сторінках в
соцмережах)

Комунального 
підприємства 
„Полтавський обласний 
Центр громадського
здоров’я Полтавської
обласної ради”,
тел.: (0532)56-15-69,
e-mail: 
cgzpoltava@gmail.com

52. Кадрове забезпечення 
медицини Полтавщини

Електронні 
консультації 
(публікації на
офіційних вебсайтах, 
сторінках в
соцмережах)

Щоденно Мешканці області, засоби 
масової інформації,
неурядові організації

Дурдикулиєва Ніна
Іванівна, виконувач
обов’язків директора
Комунального 
підприємства 
„Полтавський обласний 
Центр громадського
здоров’я Полтавської
обласної ради”, 
тел.: (0532)56-15-69,
e-mail: 
cgzpoltava@gmail.com

53. Реалізації в області 
ініціативи першої леді 
України зі створення 
Національної програми 
психічного здоров’я та 
психосоціальної 
підтримки

Електронні 
консультації 
(публікації на
офіційних вебсайтах, 
сторінках в
соцмережах)

Щоденно Мешканці області, засоби 
масової інформації,
неурядові організації

Дурдикулиєва Ніна
Іванівна, виконувач
обов’язків директора
Комунального 
підприємства 
„Полтавський обласний 
Центр громадського
здоров’я Полтавської
обласної ради”, 
тел.: (0532)56-15-69,
e-mail: 
cgzpoltava@gmail.com

54. Електронний рецепт на 
антибіотики: все, що

Електронні 
консультації

Щоденно Мешканці області, засоби 
масової інформації,

Дурдикулиєва Ніна
Іванівна, виконувач

mailto:cgzpoltava@gmail.com
mailto:cgzpoltava@gmail.com
mailto:cgzpoltava@gmail.com
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потрібно знати пацієнту (публікації на
офіційних вебсайтах, 
сторінках в
соцмережах)

неурядові організації обов’язків директора
Комунального 
підприємства 
„Полтавський обласний
Центр громадського
здоров’я Полтавської
обласної ради”, 
тел.: (0532) 56-15-69,
e-mail: 
cgzpoltava@gmail.com

55. Стан реалізації на 
Полтавщині Урядової 
Програми медичних
гарантій

Електронні 
консультації 
(публікації на
офіційних вебсайтах, 
сторінках в
соцмережах)

Щоденно Мешканці області, засоби 
масової інформації,
неурядові організації

Дурдикулиєва Ніна
Іванівна, виконувач
обов’язків директора
Комунального 
підприємства 
„Полтавський обласний 
Центр громадського
здоров’я Полтавської
обласної ради”, 
тел.: (0532)56-15-69,
e-mail: 
cgzpoltava@gmail.com

Директор Департаменту інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю обласної 
військової адміністрації Вікторія ПИЛИПЕНКО
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