від “12” лютого 2016 року

№ 21-р

КОНТРОЛЬ

м. Знам’янка

Про затвердження орієнтовного
плану проведення консультацій з
громадськістю на 2016 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада
2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики":
1. Затвердити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю
на 2016 рік (додається).
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, задіяним у проведенні
консультацій, центральній районній лікарні, комунальному закладу
"Знам'янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги"
інформацію про стан виконання даного розпорядження надати районній
державній адміністрації через відділ організаційної роботи апарату
райдержадміністрації до 15 грудня 2016 року.
3. Відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації
узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження надати до
20 грудня 2015 року керівнику апарату райдержадміністрації Слюсаренко О.О.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 29 грудня 2014 року № 407-р "Про затвердження
орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік".
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Слюсаренко О.О.
Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.

СЛЮСАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
12 лютого 2016 № 21-р
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік
Соціальні групи
населення та
Захід, що
заінтересовані
Строк
сторони, на які
проводитиметьс
№
Питання або проект
я у рамках
проведення поширюватиметься
з/п
нормативного акта
консультацій з консультацій дія рішення, що
громадськістю
буде прийняте за
результатами
консультацій
1
2
3
4
5
1. Проведення оптимізації
Круглий стіл
Лютий
Представники
мережі навчальних закладів
2016 року
громадськості
району

2.

Про стан підготовки до
проведення комплексу
весняно-польових робіт в
районі

Семінар

3.

Публічне представлення
Публічне
звіту про виконання
представлення
районного бюджету за 2015
рік

Лютий
2016 року

Представники
громадськості

Березень
2016 року

Представники
громадськості

Контактні дані
особи/структурного підрозділу,
відповідального за проведення
консультацій (телефон, e-mail)

6
Сидоренко Віта Григорівна –
начальник відділу освіти
районної державної адміністрації
05233-2-23-52
inbox6@zn.kr-admin.gov.ua
Чорна Надія Миколаївна –
начальник управління
агропромислового розвитку
05233-2-18-99
inbox3@zn.kr-admin.gov.ua
Бискуб Галина Михайлівна –
начальник фінансового
управління райдержадміністрації
05233-2-19-64
inbox4@zn.kr-admin.gov.ua

3

1

2

3

4.

Про проведення акції "День Нарада
довкілля"

6.

Про стан надання
лікувально-профілактичної
роботи дитячому
населенню району

4
Квітень
2016 року

5
Громадськість
району, громадські
організації

Засідання
Квітень
районної медичної 2016 року
ради

Представники
громадськості

Зустріч з
громадськістю

Травень
2016 року

Представники
громадськості

8. Про підвезення дітей до
Зустріч з
навчальних закладів району громадськістю

Травень
2016 року

Громадськість
району

7. Про стан реалізації прав
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи на пільги та
компенсації

Продовження додатку
6
Бабіч Тетяна Миколаївна –
начальник відділу регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації
05233-2-20-28
inbox8@zn.kr-admin.gov.ua
Муравський Ігор Борисович –
головний лікар Знам'янської
центральної районної лікарні,
05233-2-23-62
crl@zn.kr-admin.gov.ua;
Гречина Наталія Іванівна –
головний лікар комунального
закладу "Знам'янський районний
центр первинної медикосанітарної допомоги"
05233-2-20-91
rcpmcd@zn.kr-admin.gov.ua
Іванова Алла Іванівна –
начальник управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації
05233-2-15-36
inbox2@zn.kr-admin.gov.ua
Сидоренко Віта Григорівна –
начальник відділу освіти

4

1

2

9. Про результати реалізації
мікропроектів від
ЄС/ПРООН "Місцевий
розвиток, орієнтований на
громаду - ІІІ"

3

Нарада

4

Травень
2016 року

10 Електронне урядування –
Круглий стіл
.
нові кроки розвитку
громадянського суспільства

Червень
2016 року

11 Про стан реалізації в районі Зустріч з
.
прав дитини на сімейні
громадськістю
форми виховання

Червень
2016 року

12 Про стан підготовки до
.
проведення в області
збирання ранніх зернових
та зернобобових культур

Семінар

Червень
2016 року

13 Про програму
.
енергоефективності
Знам’янського району

Електронні
консультації

Серпень
2016 року

5

Продовження додатку
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райдержадміністрації
05233-2-23-52
inbox6@zn.kr-admin.gov.ua
Представники
Чубін Ірина Юріївна – начальник
громадськості
відділу економічного розвитку ,
торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації
05233-2-19-18
ekonom@zn.kr-admin.gov.ua
Працівники закладів Волчок Олександр Іванович –
культури району,
начальник відділу культури і
молодь, громадське туризму райдержадміністрації
населення.
05233-2-16-66
inbox5@zn.kr-admin.gov.ua
Представники
Ганул Віта Сергіївна – начальник
громадськості, діти- служби у справах дітей
сироти та діти,
райдержадміністрації
позбавлені
05233-7-43-10
батьківського
inbox7@zn.kr-admin.gov.ua
піклування
Представники
Чорна Надія Миколаївна –
громадськості
начальник управління
агропромислового розвитку
05233-2-18-99
inbox3@zn.kr-admin.gov.ua
Громадськість
Бабіч Тетяна Миколаївна –
району, громадські начальник відділу регіонального
організації
розвитку, містобудування,

5

1

2

3

4

14 Про стан підготовки
Електронні
.
об'єктів житловоконсультації
комунального господарства
та соціальної сфери району
до роботи в осінньозимовий період 2015-2016
років

Вересень
2016 року

15 Про стан реалізації
.
Конвенції ООН про права
дитини в районі

Вересень
2016 року

Круглий стіл

Засідання
16 Про проведення
.
оздоровлення та відпочинку районної робочої
дітей в районі
групи з
оздоровлення та
відпочину дітей

Вересень
2016 року

17 Розгляд проекту Концепції
.
Державної цільової
національно-культурної

Жовтень
2016 року

Круглий стіл

5

Продовження додатку
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архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації
05233-2-20-28
inbox8@zn.kr-admin.gov.ua
Громадськість
Бабіч Тетяна Миколаївна –
району, громадські начальник відділу регіонального
організації
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації
05233-2-20-28
inbox8@zn.kr-admin.gov.ua
Представники
Ганул Віта Сергіївна – начальник
громадськості, діти- служби у справах дітей
сироти та діти,
райдержадміністрації
позбавлені
05233-7-43-10
батьківського
inbox7@zn.kr-admin.gov.ua
піклування
Представники
Іванова Алла Іванівна –
громадськості
начальник управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації
05233-2-15-36
inbox2@zn.kr-admin.gov.ua
Представники
Волчок Олександр Іванович –
громадськості,
начальник відділу культури і
працівники закладів туризму райдержадміністрації

6

1

2

програми розвитку
музейної справи на період
до 2018 року
18 Про проведення
.
профілактичних щеплень

3

4

5
культури району

Засідання
Жовтень
районної медичної 2016 року
ради

19 Про стан збереження
.
культурної спадщини в
районі

Круглий стіл

Листопад
2016 року

20 Про формування здорового
.
способу життя, протидію
поширенню наркоманії та
злочинності, пов'язаної з
незаконним обігом
наркотичних засобів,
психотропних речовин та
прекурсорів

Засідання
координаційної
ради з питань
профілактики
наркоманії та
протидії
злочинності,
пов'язаної з

Щокварталу
протягом
2016 року

Представники
громадськості

Продовження додатку
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05233-2-16-66
inbox5@zn.kr-admin.gov.ua

Муравський Ігор Борисович –
головний лікар Знам'янської
центральної районної лікарні
05233-2-23-62
crl@zn.kr-admin.gov.ua;
Гречина Наталія Іванівна –
головний лікар комунального
закладу "Знам'янський районний
центр первинної медикосанітарної допомоги"
05233-2-20-91
rcpmcd@zn.kr-admin.gov.ua
Представники
Волчок Олександр Іванович –
громадськості,
начальник відділу культури і
працівники закладів туризму райдержадміністрації
культури району
05233-2-16-66
inbox5@zn.kr-admin.gov.ua
Громадськість
Яценко Ольга Віталіївна –
району, громадські директор районного центру
організації
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді
05233-7-42-76
inbox7@ocsssdm.kr-admin.gov.ua

7

1

2

3

4

незаконним
обігом
наркотичних
засобів,
психотропних
речовин та
прекурсорів при
районній
державній
адміністрації

__________________________

5

Продовження додатку
6

