Орієнтовні плани консультацій з громадськістю на сайтах органів виконавчої
влади на 2021 рік
Міністерства
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Міністерство закордонних справ
Міністерство енергетики
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів
Міністерство інфраструктури
Міністерство культури та інформаційної політики
Міністерство молоді та спорту
Міністерство оборони
Міністерство освіти і науки
Міністерство охорони здоров’я
Міністерство розвитку громад і територій
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Міністерство соціальної політики
Міністерство цифрової трансформації
Міністерство фінансів
Міністерство у справах ветеранів
Міністерство юстиції
Центральні органи виконавчої влади
Адміністрація Державної прикордонної служби
Державна авіаційна служба
Державна архівна служба
Державна аудиторська служба
Державна екологічна інспекція
Державна інспекція енергетичного нагляду

Державна інспекція ядерного регулювання
Державна казначейська служба
Державна міграційна служба
Державна податкова служба
Державна регуляторна служба
Державна служба геології та надр
Державна служба експортного контролю
Державна служба з безпеки на транспорті
Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Державна служба з надзвичайних ситуацій
Державна служба з питань праці
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації
Державна служба статистики
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Державна служба фінансового моніторингу
Державне агентство автомобільних доріг
Державне агентство водних ресурсів
Державне агентство енергоефективності та енергозбереження
Державне агентство з питань кіно
Державне агентство інфраструктурних проектів
Державне агентство лісових ресурсів
Державне агентство резерву
Державне агентство рибного господарства
Державне космічне агентство
Державний комітет телебачення і радіомовлення
Держана служба якості освіти
Національна поліція
Національна служба здоров’я

Національне агентство з питань державної служби
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів
Пенсійний фонд
Український інститут національної пам’яті
Фонд державного майна
Обласні державні адміністрації
Вінницька облдержадміністрація
Волинська облдержадміністрація
Дніпропетровська облдержадміністрація
Донецька облдержадміністрація
Житомирська облдержадміністрація
Закарпатська облдержадміністрація
Запорізька облдержадміністрація
Івано-Франківська облдержадміністрація
Київська облдержадміністрація
Кіровоградська облдержадміністрація
Луганська облдержадміністрація
Львівська облдержадміністрація
Миколаївська облдержадміністрація
Одеська облдержадміністрація
Полтавська облдержадміністрація
Рівненська облдержадміністрація
Сумська облдержадміністрація
Тернопільська облдержадміністрація
Харківська облдержадміністрація
Херсонська облдержадміністрація

Хмельницька облдержадміністрація
Черкаська облдержадміністрація
Чернігівська облдержадміністрація
Київська міськдержадміністрація

