
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

облдержадміністрації 

02.01.2020 № 1  

     

 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю  

Житомирською обласною державною адміністрацією  

у 2020 році 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Питання або проєкт 

нормативно-правового 

акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані 

сторони, на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде 

прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення консультацій 

(телефон, е-mail) 

1.  Про затверджені 

показники обласного 

бюджету на 2020 рік  

Електронна консультація Січень  Усі верстви населення Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

(0412) 47-46-23, 

(0412) 47-56-57, 

е-mail: post@df.zt.gov.ua 

2.  Про підсумки 

виконання обласного 

бюджету, місцевих 

бюджетів області за 

2019 рік 

Електронна консультація Січень  Усі верстви населення Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

(0412) 47-46-23, 

(0412) 47-56-57, 

е-mail: post@df.zt.gov.ua 

3.  Про формування 

бюджетних програм 

розвитку АПК та оцінка 

Засідання за «круглим 

столом» 

30 січня Громадськість Громадська рада при 

Житомирській 

облдержадміністрації, 
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ефективності їх 

виконання 

голова комісії Цаль-Цалко 

Юзеф Сигізмундович, 

067 410 66-85, 

е-mail: gromada-2019@ukr/net  

4.  Про виконання місцевих 

бюджетів, бюджетів 

об’єднаних 

територіальних громад, 

обласного бюджету у 

2020 році 

Електронна консультація Щомісяця Усі верстви населення Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

(0412) 47-46-23, 

(0412) 47-56-57, 

е-mail: post@df.zt.gov.ua 

5.  Про соціальний захист 

населення в сучасних 

умовах 

Засідання за «круглим 

столом» 

 

Щомісяця 

(І декада 

місяця) 

  

Усі верстви населення 

   

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації,  

(0412) 47-47-62, 

е-mail: orgviddil-zt@ukr.net 

6.  Про виконання Закону 

України «Про 

підвищення доступності 

та якості медичного 

обслуговування у 

сільській місцевості», 

Обласної цільової 

програми розвитку 

високоспеціалізованої 

медичної допомоги 

дорослому та дитячому 

населенню на 2016-2020 

роки, Плану заходів на 

2018/2020 роки з 

реалізації стратегії 

розвитку Житомирської 

області на період до 

2020  року 

Електронні консультації Лютий Представники установ 

та організацій охорони 

здоров’я, 

громадськість 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

(0412) 47- 44 - 22, 

e-mail: eskulapzt@ukr.net 
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7.  Про визначення 

переліку пріоритетних 

тем (напрямків) 

проєктів інститутів 

громадянського 

суспільства, які 

реалізовуватимуться у 

2020 році 

Засідання за «круглим 

столом», електронна 

консультація 

Березень  Інститути 

громадянського 

суспільства 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації,  

(0412) 47-46-20,  

e-mail: obl_info@ukr.net 

8.  Про реалізацію 

державної політики у 

сфері цивільного  

захисту  

Збори  

  

Квітень  Керівний склад 

цивільного захисту,   

органи управління 

ЄДС ЦЗ, 

представники служб 

цивільного захисту, 

громадськість   

Управління цивільного 

захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації, 

 (0412) 22-07-42,  

е-mail: ns@dczn.zt.gov.ua     

9.  Про обговорення 

конкурсних проєктів 

інститутів 
громадянського 
суспільства, відібраних 
координаційною радою 
з питань сприяння у 
розвитку 
громадянського 
суспільства при 
облдержадміністрації 

Електронна консультація Травень  Інститути 

громадянського 

суспільства 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації, 
(0412) 47-46-20, 
e-mail: obl_info@ukr.net 

10.   Про реалізацію 

державної політики у 

сфері цивільного  

захисту  

 Збори  

  

Травень Керівний склад 

цивільного захисту,   

органи управління 

ЄДС ЦЗ, 

представники служб 

цивільного захисту, 

громадськість   

Управління цивільного 

захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації, 

(0412) 22-07-42, 

е-mail: ns@dczn.zt.gov.ua     

mailto:ns@dczn.zt.gov.ua
mailto:obl_info@ukr.net
mailto:ns@dczn.zt.gov.ua
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11.   Про реалізацію 

державної політики у 

сфері цивільного  

захисту  

 Збори  

  

Червень Керівний склад 

цивільного захисту,   

органи управління 

ЄДС ЦЗ, 

представники служб 

цивільного захисту, 

громадськість   

Управління цивільного 

захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації, 

(0412) 22-07-42, 

е-mail: ns@dczn.zt.gov.ua     

12.  Про протидію торгівлі 

людьми 

Засідання за «круглим 

столом» 

 

30 липня  

 

Усі верстви населення, 

представники ОТГ, 

громадських 

організацій та 

об’єднань  

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації,  

(0412) 47-47-57, 

е-mail: 

03192833@dpssp.zt.gov.ua 

13.  Про протидію торгівлі 

людьми 

 

Акція «Хода за свободу»  з 

нагоди Європейського дня 

боротьби з торгівлею 

людьми  

18 жовтня 

 

Усі верстви населення, 

представники ОТГ, 

громадських 

організацій та 

об’єднань  

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації,  

(0412) 47-47-57, 

е-mail: 

03192833@dpssp.zt.gov.ua 

14.  Протидія домашньому 

насильству  

Пресконференція з нагоди 

відкриття обласного етапу 

Всеукраїнської акції «16 днів 

протидії насильства» 

25 листопада 

 

Усі верстви населення, 

представники ОТГ, 

громадських 

організацій та 

об’єднань  

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації,  

(0412) 47-47-57, 

е-mail: 

03192833@dpssp.zt.gov.ua 

15.  Проєкт обласної 

цільової Програми 

реалізації сімейної, 

гендерної політики на 

2021 рік  

Електронні консультації  

  

 

Листопад  

  

 

Усі верстви населення 

  

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації,  

(0412) 47-47-57, 

е-mail: 

03192833@dpssp.zt.gov.ua 

mailto:ns@dczn.zt.gov.ua
mailto:03192833@dpssp.zt.gov.ua
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16.  Проєкт обласної 

цільової Програми 

запобігання, протидії 

домашньому насильству 

та торгівлі людьми на 

2021 рік 

Електронні консультації  

 

Листопад 

  

 

Усі верстви населення 

 

  

  

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації,  

(0412) 47-47-57, 

е-mail: 

03192833@dpssp.zt.gov.ua 

17.  Проєкт Програми 

соціальної підтримки 

учасників 

антитерористичної 

операції та операції 

об’єднаних сил, членів 

сімей загиблих 

учасників 

антитерористичної 

операції та операції 

об’єднаних сил у 2021 

році 

Електронні консультації  

 

Грудень  

 

Усі верстви населення 

 

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації,  

(0412) 47-47-57 

е-mail: 

03192833@dpssp.zt.gov.ua 

18.  Складання проєктів 

рішення «Про обласний 

бюджет Житомирської 

області на 2021рік» та 

Прогнозу обласного 

бюджету на 2022-2023 

роки 

Електронні консультації Перша 

декада 

грудня  

Усі верстви населення 

 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

(0412) 47-46-23, 

(0412) 47-56-57, 

е-mail: post@df.zt.gov.ua 

19.  Проєкт програми 

економічного і 

соціального розвитку 

Житомирської області 

на 2021 рік 

Електронна консультація 

 

Грудень Представники 

наукових установ та 

громадськість  

Департамент 

агропромислового розвитку 

та економічної політики 

облдержадміністрації, 

(0412) 47 -  46 - 42, 

e-mail programa@ukr.net 

20.  Актуальні питання 

соціального захисту 

населення 

Засідання за «круглим 

столом» 

Протягом  

року  

Усі верстви населення, 

представники ОТГ, 

громадських 

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

mailto:03192833@dpssp.zt.gov.ua
mailto:03192833@dpssp.zt.gov.ua
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організацій та 

об’єднань  

облдержадміністрації,  

(0412) 47-47-62, 

е-mail: orgviddil-zt@ukr.net 

 

 

Начальника управління  

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації              Ірина ДЕМБІЦЬКА 


