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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
консультацій з громадськістю структурних підрозділів Полтавської обласної державної адміністрації у 2019 році

№
з/п

Питання або проект нормативноправового акта

1. Про встановлення територій, меж

населених
пунктів,
розгляд
проектів
соціально-значущих
об’єктів містобудування.

2.

Оприлюднення
огляду
стану
довкілля Полтавської області.

Захід, що
проводитиметься у
рамках консультацій з
громадськістю

Засідання архітектурномістобудівної ради.

Публікація на сайті
Департаменту екології
та природних ресурсів
облдержадміністрації
та
веб-порталі
інформаційномоніторингового
центру
«Довкілля
Полтавщини».

Контактні дані
Строк
Соціальні групи населення
та заінтересовані
особи/структурного підрозділу
проведення
відповідального за проведення
консультацій
сторони, на які
консультацій (телефон, e-mail)
поширюватиметься
дія рішення, що буде
прийняте за результатами
консультацій
Голбан Тимофій Тимофійович,
Щомісячно
Представники
Департаменту
громадських організацій директор
будівництва, містобудування і
області.
архітектури
та
житловокомунального
господарства
облдержадміністрації,
т: (0532) 56-02-27
e-mail: ukboda(a>,adm-pl.eov.ua
Вдовенко
Алла
Миколаївна
Щомісячно
Представники
начальника
відділу
громадських організацій заступник
експертизи,
моніторингу
та
області.
зв’язків
з
громадськістю
Департаменту
екології
та
природних ресурсів
облдержадміністрації,
тел. (0532) 50-13-51,
e-mail: eko(a),adm-pl.eov.ua
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Даніленко
Олена
Миколаївна
Представники
начальника
відділу
громадських організацій заступник
області.
фінансово-економічної
роботи,
юридичного
та
кадрового
забезпечення
Департаменту
екології та природних ресурсів
облдержадміністрації,
тел. (0532) 50-27-51,
e-mail: eko(a>,adm-Dl.gov.ua
Валентина
Засідання
Доквартально Члени консультативної Вождаєнко
ради з питань охорони Володимирівна,
Консультативної ради з
питань
охорони
культурної
спадщини директор Департаменту культури і
облдержадміністрації,
при управлінні культури туризму
культурної спадщини
тел. (0532) 56-16-30,
при
Управлінні
облдержадміністрації,
kultura(®,adm-pl.eov.ua
ЗМІ.
культури
облдержадміністрації.
Керівники структурних підрозділів
Обговорення у рубриці Січень
Представники
громадських організацій облдержадміністрації.
«Консультації
з лютий
області, громадяни.
громадськістю »
веб-сайту
облдержадміністрації.
Даніленко
Олена
Миколаївна
Засідання експертних Січень
Представники
громадських організацій заступник
начальника
відділу
груп.
області
фінансово-економічної
роботи,
юридичного
та
кадрового
забезпечення
Департаменту
екології та природних ресурсів
облдержадміністрації,
тел. (0532) 50-27-51,
e-mail: eko(a),adm-pl. eov.ua

3.

Звіт
головних
розпорядників Обговорення у рубриці
з
бюджетних
коштів
з
фонду «Консультації
охорони
навколишнього громадськістю »
природного середовища про їх веб-сайту
облдержадміністрації..
витрачання.

Щомісячно

4.

Про актуальні питання у сфері
охорони культурної спадщини.

5.

Проекти звітів про виконання в
2018 році
обласних
галузевих
програм.

6.

Про
затвердження
Переліку
природоохоронних заходів для
фінансування
з
обласного
бюджету за рахунок коштів
екологічного податку у 2019 році.

7.

Про виконання у 2018 році
регіональної Програми заходів з
організації рятування людей на
водних об’єктах на 2016-2020
роки.

Обговорення у рубриці
«Консультації
з
громадськістю »
веб-сайту
облдержадміністрації.

Січень

8.

Про виконання у 2018 році Обговорення у рубриці
з
регіональної Програми захисту «Консультації
населення
і
територій
від громадськістю»

Січень

Стеблянко Віктор Миколайович,
начальник Управління з питань
цивільного
захисту
облдержадміністрації,
тел.(0532)56-07-53,
e-mail:uns(a>adm-pl.gov.ua
Стеблянко Віктор Миколайович,
Представники
громадських організацій начальник Управління з питань
цивільного
захисту
області.

Представники
громадських організацій
області.

з

надзвичайних
ситуацій
та
запобігання їх виникненню на
2017-2020 роки.
Звіт про виконання у 2018 році
регіональної Програми створення
страхового фонду документації
України.

веб-сайту
облдержадміністрації.

Електронні
Лютий
консультації
на
офіційних
веб-сайтах
облдержадміністрації
та Управління з питань
цивільного
захисту
облдержадміністрації.
затвердження
Переліку Засідання експертних Лютий
10. Про
природоохоронних заходів для груп.
фінансування
з
обласного
бюджету за рахунок коштів
екологічного податку у 2019 році.

9.

облдержадміністрації,
т: (0532) 56-07-53,
e-mail: uns(a),adm-pl.gov.ua
Стеблянко Віктор Миколайович,
Представники
громадських організацій начальник Управління з питань
області.
цивільного
захисту
облдержадміністрації,
т: (0532) 56-07-53,
e-mail: uns(a>,adm-pl.gov.ua
Представники
громадських організацій.

роботи Розширене
засідання Лютий
11. Підсумки
колегії
агропромислового
комплексу
облдержадміністрації.
Полтавщини за 2018 рік.

Представники
громадських організацій
області, агроформувань.

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

Лютий

Представники
громадських організацій.

експертної Лютий
випуску
значущих

Члени експертної ради
та
представники
громадських організацій.

затвердження
13. Про
випуску
соціально
видань на 2019 рік.

Переліку Засідання
з
значущих ради
соціально
видань.

експертних

Даніленко
Олена
Миколаївна
заступник
начальника
відділу
фінансово-економічної
роботи,
юридичного
та
кадрового
забезпечення
Департаменту
екології та природних ресурсів
облдержадміністрації,
тел. (0532) 50-27-51,
e-mail: eko(a>adm-pl.gov.ua
Фролов Сергій Олександрович.
директор
Департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
т: (05322) 7-32-06,
e-mail: gol apc(3),adm-pl.gov.ua
Г остудим
Олександр
Миколайович, головний спеціаліст
відділу земельних ресурсів та
екомережі Департаменту екології
та природних ресурсів
облдержадміністрації,
тел. (0532) 56-95-08,
e-mail: eko(a!adm-pl.gov.ua
Пилипенко Вікторія Миколаївна,
директор
Департаменту
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
т : (05322) 2-90-81,
e-mail: info(2),adm-pl.gov.ua
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14 Про результати виконання у 2018
році
заходів
Комплексної
програми комунікацій влади з
громадськістю
та
розвитку
інформаційної
сфери
в
Полтавській області на 2016-2020
роки.

15. Про результати виконання у 2018
році
проектів
громадських
організацій, на реалізацію яких
надавалася фінансова підтримка з
обласного бюджету.

16. Про
підсумки
соціальноекономічного
розвитку
Полтавської області у 2018 році.

Електронні
Лютий
консультації
на
офіційних
веб-сайтах
облдержадміністрації
та
Департаменту
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації
Електронні
Лютий
консультації
на
офіційних
веб-сайтах
облдержадміністрації
та
Департаменту
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації
Розширене
засідання Лютий
колегії
облдержадміністрації
*

Представники
Пилипенко Вікторія Миколаївна,
громадських організацій, директор
Департаменту
активна громадськість.
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
т: (05322) 2-90-81,
e-mail: info(2),adm -pl.gov.ua

Представники
громадських організацій,
активна громадськість.

Пилипенко Вікторія Миколаївна,
директор
Департаменту
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
т : (05322) 2-90-81,
e-mail: info(a>,adm-Dl.gov.ua

Представники
Іщенко Інна Сергіївна, директор
громадських організацій Департаменту
економічного
області.
розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій облдержадміністрації,
т:(05322)60-44-05
e-mail: gue(a),adm -pl.gov.ua

17. Про виконання у 2018 році Публічний звіт
Обласної програми з реалізації
молодіжної політики, підтримки
сім’ї, забезпечення рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків
2015-2019 роки.

Лютий

18. Про підсумки роботи сфери Колегія Департаменту
культури області у 2018 році та культури і туризму
завдання на 2019 рік.
облдержадміністрації

Лютий

Представники
громадських організацій
області.

Буцький Олександр Валерійович,
начальник Управління у справах
сім’ї,
молоді
та
спорту
облдержадміністрації,
тел.(0532)60-64-93,
e-mail: sDort(o),adm-Dl.gov.ua,

Представники
громадських організацій
області, діячі мистецтва
та культури.

Вождаєнко
Валентина
Володимирівна,
директор Департаменту культури і
туризму
облдержадміністрації,
тел. (0532) 56-16-30.
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kultura(2),adm-pl.gov. ua
19. Про
виконання
в
області
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 09.08.2017 № 526-р
„Про
Національну
стратегію
реформування
системи
інституційного догляду
та
виховання дітей на 2017-2026 роки
та план заходів з реалізації її І
етапу”.
20. Про
забезпечення
участі
громадськості
області
у
формуванні
та
реалізації
державної політики, ухваленні
управлінських
рішень
щодо
актуальних
питань
розвитку
області та громад.
21. Звіт про виконання у 2018 році
Програми розвитку та підтримки
агропромислового
комплексу
Полтавщини за пріоритетними
напрямками на період до 2020
року.
22. Виконання обласного бюджету за
2018 рік.

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

Представники
громадських організацій
області.

Засідання
Лютий
Координаційної ради з
питань
сприяння
розвитку громадського
суспільства
при
облдержадміністрації.

Представники інститутів Пилипенко Вікторія Миколаївна,
громадського
директор
Департаменту
суспільства члени інформаційної
діяльності
та
Координаційної ради.
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
т: (05322) 2-90-81,
e-mail: info(a),adm-pl.gov.ua
Представники
Фролов Сергій Олександрович.
громадських організацій директор
Департаменту
області.
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
т: (05322) 7-32-06.
e-mail: gol apcfa),adm-pl.gov.ua
Громадські організації, Кропивка Павло Анатолійович,
головні
розпорядники директор Департаменту фінансів
коштів
обласного облдержадміністрації,
бюджету.
тел. (0532) 60-93-06,
e-mail: fm@finpl.gov.ua
Громадські організації, Кропивка Павло Анатолійович,
головні
розпорядники директор Департаменту фінансів
коштів
бюджету облдержадміністрації,
Полтавської області.
тел. (0532) 60-93-06,
e-mail: fin(2>,finpl.gov.ua

Розширене
засідання
колегії Департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації.

Березень

Громадські слухання.

Березень

23. Виконання бюджету Полтавської Розширене
засідання
області за 2018 рік.
колегії
облдержадміністрації.

Березень

24. Про
затвердження
Переліку Засідання
природоохоронних заходів для груп.
фінансування
з
обласного
бюджету за рахунок коштів
екологічного податку у 2019 році.

Березень

експертних

Представники
громадських організацій.

Фоменко Ірина Олександрівна,
заступник начальника служби у
справах
дітей
облдержадміністрації,
тел.50-27-27

Даніленко
Олена
Миколаївна
заступник
начальника
відділу
фінансово-економічної
роботи,
юридичного
та
кадрового
забезпечення
Департаменту
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25. Про ситуацію з захворюваністю на Проведення
акцій, Березень
туберкульоз в області та шляхи її присвячених
покращення.
Всесвітньому
Дню
боротьби
3
захворюванням
на
туберкульоз
26. Обласна програма оздоровлення та Публічний звіт про Березень
відпочинку дітей на 2015-2019 виконання Програми у
роки.
2018 році та визначення
пріоритетних напрямів
у 2019 році.

Мешканці області.

Молодь, сім’ї, інститути
громадянського
суспільства.

27. Про розвиток Православної церкви
України, присвячений Великодню.

Молитовний сніданок в Квітень
форматі
круглого
столу.

Представники
християнських конфесій,
громадських організацій
області.

28. Про
проблеми
медичної галузі.

Проведення
акцій,
присвячених
Всесвітньому
дню
охорони здоров’я.

Квітень

Мешканці області.

Квітень

Представники
чорнобильських
громадських організацій

Квітень

Громадськість, ЗМІ.

та

здобутки

29. Забезпечення
додаткових Засідання
соціальних гарантій громадян, столу.
постражданих
внаслідок
Чорнобильської катастрофи за
рахунок
коштів
місцевих
бюджетів.

ЗО. Про
використання
коштів, Публічний звіт
передбачених
на
виконання
програм
соціального
захисту

круглого

екології та природних ресурсів
облдержадміністрації,
тел. (0532)50-27-51,
e-mail: eko@adm-pl.eov.ua
Печериця Володимир Георгійович,
головний
лікар
Полтавського
обласного
клінічного
протитуберкульозного диспансеру,
тел. (0532) 68-03-18,
e-mail: info(a),oktd.poltava.ua
Буцький Олександр Валерійович,
начальник Управління у справах
сім’ї,
молоді
та
спорту
облдержадміністрації,
тел.(0532) 60-64-93,
e-mail: sport (а),adm-pl.eov.ua.
vssm oda(a),adm-pl.eov.ua
Вождаєнко
Валентина
Володимирівна,
директор Департаменту культури і
туризму
облдержадміністрації,
тел. (0532)56-16-30,
kultura(a),adm-pl.eov.ua
Дурдикулиєва Ніна Іванівна,
в.
о.
головного
лікаря
Полтавського обласного Центру
здоров’я, тел. (0532) 56-50-55,
e-mail: infofa),ocz.poltava.ua
Болюта
Віра
Миколаївна,
начальник управління кадрової
роботи та у справах соціального
захисту населення від наслідків
Чорнобильської
катастрофи,
Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації,
тел. (0532) 63-12-32,
e-mail: plszfa),adm-pl.eov.ua
Жигилій
Руслан
Сергійович,
заступник начальника управління
- начальник планово-фінансового

7

населення
з
державного
обласного бюджетів.

та

відділу управління фінансів та
стаціонарних
установ
Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації,
тел. (0532) 63-12-32,
e-mail: Dlsz(a),adm-Dl.eov.ua

31. Про
підсумки
соціально- Розширене
засідання
економічного
розвитку колегії
Полтавської області за І квартал облдержадміністрації
2019 року.

Квітень

Представники
Іщенко Інна Сергіївна, директор
громадських організацій Департаменту
економічного
області
розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій облдержадміністрації
т:(05322) 60-44-05
e-mail: eue(®,adm -pl.eov.ua

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

експертних

Травень

Представники
громадських організацій.

Гостудим
Олександр
Миколайович, головний спеціаліст
відділу земельних ресурсів та
екомережі Департаменту екології
та природних ресурсів
облдержадміністрації,
тел. (0532) 56-95-08,
e-mail: eko(a),adm-pl.eov.ua

33. Про
розвиток
матеріальнотехнічної
бази
національнопатріотичного,
військовофізичного виховання.

Засідання
столу.

круглого

Травень

Представники
громадських організацій.

Харченко
Олена
Вікторівна,
директор Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації,
тел. (5322) 2-17-21,
(5322) 2-92-62,
e-mail: obluo(a),adm-pl.eov.ua

34. Стан реалізації обласної цільової
програми
національнопатріотичного виховання дітей та
молоді на 2017-2020 роки.

Електронні
Травень
консультації
на
офіційних
веб-сайтах
облдержадмі ністрації,
Департаменту освіти і
науки
облдержадміністрації.
35. Про внесення змін до Переліку Засідання експертних Липень
природоохоронних заходів для груп.
фінансування
з
обласного

Представники
громадських організацій.

Харченко
Олена
Вікторівна,
директор Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації,
т ел .(5322) 2-17-21,
(5322) 2-92-62,
e-mail: obluo(o),adm-pl.gov.ua

Представники
громадських організацій.

Даніленко
Олена
Миколаївна
заступник
начальника
відділу
фінансово-економічної
роботи,
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бюджету за рахунок
екологічного податку.

коштів

юридичного
та
кадрового
забезпечення
Департаменту
екології та природних ресурсів
облдержадміністрації,
тел. (0532) 50-27-51,
e-mail: eko®adm-pl.gov.ua

36. Про
підсумки
соціально- Розширене
засідання
економічного
розвитку колегії
Полтавської області за І півріччя облдержадміністрації.
2019 року.

Липень

Представники
громадських організацій
області.

Іщенко Інна Сергіївна, директор
Департаменту
економічного
розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій облдержадміністрації
т:(05322) 60-44-05
e-mail: guefa),adm-pl.gov.ua

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

Серпень

Представники
громадських організацій.

Жовтень

Громадські організації,
головні
розпорядники
коштів
обласного
бюджету.

Г остудим
Олександр
Миколайович, головний спеціаліст
відділу земельних ресурсів та
екомережі Департаменту екології
та природних ресурсів
облдержадміністрації,
тел. (0532) 56-95-08
e-mail: eko(a),adm-pl.gov.ua
Кропивка Павло Анатолійович,
директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації,
тел. (0532) 60-93-06,
e-mail: fin(®,fmpl.gov.ua

Жовтень

Представники
громадських організацій.

38. Проект обласного
2020 рік.

бюджету

експертних

на Громадські слухання.

39. Про внесення змін до Переліку Засідання
природоохоронних заходів для груп.
фінансування
з
обласного
бюджету за рахунок
коштів
екологічного податку.

експертних

40. Визначення переможців обласного Засідання журі
конкурсу
«Краща
книга конкурсу.
Полтавщини» у 2019 році.

Жовтень

Даніленко
Олена
Миколаївна
заступник
начальника
відділу
фінансово-економічної
роботи,
юридичного
та
кадрового
забезпечення
Департаменту
екології та природних ресурсів
облдержадміністрації,
тел. (0532) 50-27-51
e-mail: eko(a),adm-pl. gov.ua
Члени
журі
та Пилипенко Вікторія Миколаївна,
представники
директор
Департаменту
громадських організацій. інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
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облдержадміністрації,
т: (05322) 2-90-81,
e-mail: info@adm-Dl.gov.ua
41. Про
підсумки
соціально- Розширене засідання
економічного
розвитку колегії
Полтавської області за 9 місяців облдержадміністрації.
2019 року.

Жовтень

Представники
громадських організацій.

Іщенко Інна Сергіївна, директор
Департаменту
економічного
розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій облдержадміністрації,
т:(05_322) 60-44-05
e-mail: eue@adm-Dl.eov.ua

42. Національно-патріотичне
виховання учнівської молоді
закладах позашкільної освіти».

Представни
ки
громадських
організацій

жовтень

Харченко
Олена
Вікторівна,
директор Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації,
тел. (05322)2-92-62
e-mail: obluofa),adm-ol.eov.ua

експертних Листопад

Представники
громадських організацій.

Г остудим
Олександр
Миколайович, головний спеціаліст
відділу земельних ресурсів та
екомережі Департаменту екології
та природних ресурсів
облдержадміністрації,
тел. (0532) 56-95-08,
e-mail: eko(a),adm-pl.eov.ua

44. Про діяльність Державного архіву Електронні
Листопад
Полтавської області у 2019 році.
консультації
на
офіційному
веб-сайті
Державного
архіву
Полтавської області.

Представники
громадських організацій
області.

П

45. Про
визначення
переможців Засідання
конкурсу проектів громадських комісії.
організацій, на реалізацію яких
буде
надаватися
фінансова
підтримка з обласного бюджету у
2020 році.

Представники
Пилипенко Вікторія Миколаївна,
громадських організацій директор
Департаменту
області.
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
т : (05322) 2-90-81,
e-mail: info®,adm-pl. eov.ua

Засідання
у столу.

43. Про оголошення, зміну меж
територій та об’єктів природнозаповідного
фонду
місцевого
значення в межах області.

Засідання
груп.

круглого

конкурсної Листопад

Тапас
Павлович,
пипектопа-начальник
в іл т т іл у
інЛюпматтії
та
викотжстання
документів
Державного архіву Полтавської
області, т: (05322) 7-51-18,
e-mail: archive Dl(®,arch. eov.ua
у с т о в іт

заступник
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46. Про
шляхи
покращення Проведення
акцій,
профілактики
ВІЛ-інфекції та присвячених
боротьби зі СНІДом.
Міжнародному
Дню
боротьби зі СНІДом.

Листопад

Мешканці області.

47. Про
проблеми
та
розвиток Засідання
національних діаспор в регіоні.
столу.

Листопад

Представники
громадських організацій
національних
меншин
області.

Нестеренко Світлана Вікторівна, в
о. головного лікаря Полтавського
обласного Центру профілактики
ВІЛ-інфекції та боротьби
зі
СНІДом,
тел. (0532) 60-60-37,
e-mail: in fo ^ a id s .poltava.ua

круглого

Вождаєнко
Валентина
Володимирівна,
директор Департаменту культури і
туризму
облдержадміністрації,
тел. (0532) 56-16-30,
kultura(2iadm-Dl. gov.ua

48. Про
проект
Програми
економічного
і
соціального
розвитку області на 2020 рік.

Розширене
засідання
колегії
облдержадміністрації.

Грудень

Представники
Іщенко Інна Сергіївна, директор
громадських організацій Департаменту
економічного
області.
розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій облдержадміністрації
т:(05322) 60-44-05
e-mail: guefa),adm -pl.gov.ua

49. Про перспективи волонтерського Засідання
руху.
столу.

50. Проект
орієнтовного
плану
проведення
облдержадміністрацією
консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації
державної політики на 2020 рік.

круглого

Грудень

Електронні
Грудень
консультації на
веб-сайті
облдержадміністрації,
засідання Секретаріату
Громадської ради при
облдержадміністрації.
51. Проект
плану
заходів
щодо Обговорення у рубриці Грудень
реалізації в області Стратегії «Консультації
з
державної
політики
сприяння громадськістю»
розвитку
громадянського веб-сайту
суспільства в Україні у 2020 році.
облдержадміністрації.

Представники
Пилипенко Вікторія Миколаївна,
волонтерських
директор
Департаменту
громадських організацій інформаційної
діяльності
та
області.
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
т: (05322) 2-90-81,
e-mail: info(a),adm-Dl.gov.ua
Представники
Пилипенко Вікторія Миколаївна,
громадських організацій директор
Департаменту
області.
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
т: (05322) 2-90-81,
e-mail: info®,adm-Dl.gov.ua
Представники
Пилипенко Вікторія Миколаївна,
громадських організацій директор
Департаменту
області.
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,

11

e-mail: info(a),adm-pl.gov.ua
52. Забезпечення соціального захисту Засідання
учасників
ліквідації
наслідків столу.
аварії на ЧАЕС та постраждалих
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи громадян за рахунок
державних, обласних, районних
програм та програм об’єднаних
територіальних громад.

круглого

Грудень

та Протягом
щодо
екологічних Опрацювання
53. Питання
року
узагальнення
проблем Полтавської області.
висловлених
у
зверненнях
громадян
пропозицій
та
зауважень.
круглого Протягом
54. Організація проведення публічних Засідання
консультацій з громадськістю з столу, спілкування у року
мережах,
питань дотримання прав, свобод, соціальних
та законних інтересів внутрішньо «електронні петиції».
переміщених осіб.

Директор Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Болюта
Віра
Миколаївна,
начальник управління кадрової
роботи та у справах соціального
захисту населення від наслідків
Чорнобильської
катастрофи,
Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації,
тел. (0532) 63-12-32,
e-mail: pisz(a),adm-pl.gov.ua
Лебідь
Ірина Володимирівна,
Громадські
організації
області
та
окремі провідний
спеціаліст
відділу
експертизи,
моніторингу
та
зв’язків
громадяни.
з громадськістю Департаменту
екології та природних ресурсів
облдержадміністрації,
тел. (0532) 50-13-51,
e-mail: eko-zmi(a),adm-pl.gov.ua
Кармазін-Динисенко
Л.О.,
Представники
начальник
відділу
правового
громадських організацій
забезпечення
та
у
справах
області, ЗМІ.
внутрішньо
переміщених осіб
Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації,
тел. (0532) 63-28-60,
e-mail: plsz(o),adm-pl.gov.ua

Представники
чорнобильських
громадських організацій.

В .М.Пилипенко

