
                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                             Наказ Державної інспекції архітектури 

                                                                                                                         та містобудування України
                                                                                                                                   _________________ № ________

Орієнтовний план
проведення Державною інспекцією архітектури та містобудування України консультацій з громадськістю

у 2022 році

№ 
п/п

Питання або проєкт 
нормативно-

правового акта

Захід, що 
проводитиметься 

у рамках 
консультацій з 
громадськістю

Строк 
проведення 

консультацій

Заінтересовані 
сторони, яких 

планується залучити 
до консультацій

Контактні дані 
особи/структурного 

підрозділу, відповідального 
за проведення консультацій 

(телефон, e-mail)
1 Створення 

Громадської ради 
при Державній 
інспекції 
архітектури та 
містобудування 
України

Зустріч з 
громадськістю

Липень-
серпень 2022 
року

Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, які 
провадять свою 
діяльність, 
реалізують свої 
проєкти у сфері, 
пов’язаній з 
діяльністю 
Державної інспекції 
архітектури та 
містобудування 
України

Відділ взаємодії з 
громадськістю та засобами 
масової інформації 

Інші структурні підрозділи 

(44) 357-10-05
press@diam.gov.ua



2

Суб’єкти системи 
архітектури та 
містобудування 

2 Проведення аналізу 
громадської думки 
щодо діяльності 
Державної інспекції 
архітектури та 
містобудування 
України, в тому 
числі у сфері 
антикорупційної 
політики

Моніторинг 
оприлюднених у 
засобах масової 
інформації, в тому 
числі 
електронних, 
зауважень і 
пропозицій 
інститутів 
громадянського 
суспільства та 
окремих громадян

Протягом 
року

Представники різних 
соціальних груп 
населення 
(працююче/ 
непрацююче 
населення, 
пенсіонери, молодь) 

Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, які 
провадять свою 
діяльність, 
реалізують свої 
проєкти у сфері, 
пов’язаній з 
діяльністю 
Державної інспекції 
архітектури та 
містобудування 
України
 

Відділ взаємодії з 
громадськістю та засобами 
масової інформації 

Інші структурні підрозділи 

(44) 357-10-05
press@diam.gov.ua



3

Члени Громадської 
ради при Державній 
інспекції архітектури 
та містобудування 
України

 Фізичні та юридичні 
особи, їх об’єднання

3 Проведення 
моніторингу, 
опрацювання й 
узагальнення 
висловлених у 
зверненнях 
громадян 
пропозицій та 
зауважень з питань 
архітектури та 
містобудування, які 
потребують 
висвітлення у 
засобах масової 
інформації

Аналіз звернень 
громадян

Протягом 
року

Представники різних 
соціальних груп 
населення 
(працююче/ 
непрацююче 
населення, 
пенсіонери, молодь) 

Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, які 
провадять свою 
діяльність, 
реалізують свої 
проєкти у сфері, 
пов’язаній з 
діяльністю 
Державної інспекції 

Відділ взаємодії з 
громадськістю та засобами 
масової інформації 

Інші структурні підрозділи 

(44) 357-10-05
press@diam.gov.ua



4

архітектури та 
містобудування 
України 

Фізичні та юридичні 
особи, їх об’єднання

4 Проведення 
престурів в 
областях України за 
участю керівництва 
Державної інспекції 
архітектури та 
містобудування 
України щодо 
діяльності 
новоутвореного 
центрального 
органу виконавчої 
влади

Зустріч з 
громадськістю

Травень 2022 
року

Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства

Представники 
засобів масової 
інформації

Фізичні та юридичні 
особи, їх об’єднання

Відділ взаємодії з 
громадськістю та засобами 
масової інформації 

Інші структурні підрозділи 

(44) 357-10-05
press@diam.gov.ua

5 Публічний звіт 
Голови Державної 
інспекції 
архітектури та 
містобудування 
України за перший 
рік роботи інспекції

Зустріч з 
громадськістю

Вересень 2022 
року

Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, які 
провадять свою 
діяльність, 
реалізують свої 
проєкти у сфері, 

Відділ взаємодії з 
громадськістю та засобами 
масової інформації 

Інші структурні підрозділи 

(44) 357-10-05
press@diam.gov.ua
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пов’язаній з 
діяльністю 
Державної інспекції 
архітектури та 
містобудування 
України

Суб’єкти системи 
архітектури та 
містобудування 
України

Представники 
засобів масової 
інформації 

Члени Громадської 
ради при Державній 
інспекції архітектури 
та містобудування 
України


