
Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про проведення консультацій з громадськістю 

у формі публічного громадського обговорення Положення про порядок ініціювання та подання інвестиційних 

проєктів Всеукраїнського громадського бюджету Дніпропетровської області 

 

Зміст матеріалів винесених на обговорення: проект розпорядження голови облдержадміністрації “Про затвердження 

Положення про порядок ініціювання та подання інвестиційних проєктів Всеукраїнського громадського бюджету 

Дніпропетровської області”. 
 
Варіанти вирішення питання: вивчення думки громадськості щодо змісту Положення про порядок ініціювання та подання 
інвестиційних проєктів Всеукраїнського громадського бюджету Дніпропетровської області. 

 

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься питання: громадяни 
Дніпропетровської області віком від 18 років, заявники, наукові установи та громадські організації, що здійснюють 
діяльність у межах Дніпропетровської області. 

 

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих 
сторін: створення системного діалогу з громадськістю при розробці основних вимог до організації та впровадження 
Всеукраїнського громадського бюджету Дніпропетровської області з метою розподілу частки державного фінансування 
шляхом подання проєктів та проведення відкритого громадського електронного голосування за обрані проєкти. 

 
Відомості про місце і час проведення публічних заходів: з 12.05.2020 по 16.06.2020 каб. 416, просп. Олександра Поля, 1, 
м. Дніпро. обговорення з посадовими особами облдержадміністрації та громадянами Дніпропетровської області віком від 
18 років, представниками наукових установ та громадських організацій, що здійснюють діяльність у межах 
Дніпропетровської області проекту Положення про порядок ініціювання та подання інвестиційних проєктів 
Всеукраїнського громадського бюджету Дніпропетровської області. 
 
Поштова та електронна адреси, строк і форма подання пропозицій та/або зауважень: просп. Олександра Поля, 1, 

м. Дніпро, 49004, департамент економічного розвитку облдержадміністрації, ел. пошта: kosolap@adm.dp.gov.ua. Пропозиції 
та/або зауваження подаються до 16.06.2020 на фірмовому бланку у письмовій формі за підписом уповноваженої особи. 
 

Адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське 
обговорення: каб. 416, просп. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, тел: 056 742 81 89. 
 
Прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади: Кравченко Ірина Василівна – начальник відділу 
капітальних бюджетних інвестицій управління регіонального розвитку департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації. 

 
Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: через два тижні після закінчення громадського обговорення на 
офіційному веб-сайті облдержадміністрації 
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