ЗВІТ
про виконання орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю у 2016 році, затвердженого розпорядженням голови Знам'янської
районної державної адміністрації від 12 лютого №21-р
№
з/п

Питання (проект
рішення), внесені на
обговорення

Назва заходу,
проведеного в
рамках
консультацій з
громадськістю

1

2

3

1.

2.

3.

1. Про стан надання
медико-психологічної
допомоги та медикопсихологічної
реабілітації учасникам
АТО, членам їх сімей.
2. Про стан надання
допомоги учасникам
АТО та сім’ям загиблих
учасників АТО.
3. Про виділення
земельних ділянок
учасникам АТО та
членам їх сімей.
Про Програму цивільного
захисту Знам’янського
району на 2016-2020
роки
Про Програму
будівництва,
реконструкції, ремонту та
утримання автомобільних
доріг місцевого значення,

Засідання центру
надання в районі
допомоги
учасникам
антитерористичної
операції

Електронна
консультація
Електронна
консультація

Дата (строк
проведення)

Кількість
учасників

Категорії учасників

Адреса розміщення на вебсайті райдержадміністрації
звіту про результати
консультацій, підготовленого з
урахуванням вимог п.п. 20, 24
Порядку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
від 03.11.2010 року №996

4

5

6

7

Конференції, форуми
26 лютого
35
Керівники окремих
2016 року
структурних підрозділів
райдержадміністрації,
учасники АТО

http://zn.kradmin.gov.ua/vidbulosyazasidannya-centru-nadannyav.html

Електронні консультації
26 лютого –
Користувачі веб-сайту
24 березня
райдержадміністрації
2016 року

http://zn.kradmin.gov.ua/konsultzgromad

26 лютого –
24 березня
2016 року

http://zn.kradmin.gov.ua/konsultzgromad

-

Користувачі веб-сайту
райдержадміністрації

2

4.

5.

6.

7.

8.

вулиць і доріг
комунальної власності, в
населених пунктах та
інших доріг
Знам’янського району на
2016-2017 роки
Про затвердження
районної програми
забезпечення соціальним
та впорядкованим
житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування,
осіб з їх числа на період
до 2018 року
Про затвердження
районної цільової
програми протидії
поширенню наркоманії і
злочинності, пов’язаної з
незаконним обігом
наркотичних засобів,
психотропних речовин і
прекурсорів, на 20162018 роки
Про затвердження
районної програми
"Оборона" на 2016 рік
Про затвердження
районної
програми підтримки
індивідуального
житлового будівництва
на селі "Власний дім" на
2016-2020 роки
Про затвердження
районної комплексної

Електронна
консультація

23 травня-13
червня 2016
року

-

Користувачі веб-сайту
райдержадміністрації

http://zn.kradmin.gov.ua/konsultzgromad

Електронна
консультація

25 липня-22
серпня 2016
року

-

Користувачі веб-сайту
райдержадміністрації

http://zn.kradmin.gov.ua/konsultzgromad

Електронна
консультація

21 липня-16
серпня 2016
року
21 липня-16
серпня 2016
року

-

Користувачі веб-сайту
райдержадміністрації

http://zn.kradmin.gov.ua/konsultzgromad

-

Користувачі веб-сайту
райдержадміністрації

http://zn.kradmin.gov.ua/konsultzgromad

25 листопада22 грудня

-

Користувачі веб-сайту
райдержадміністрації

http://zn.kradmin.gov.ua/konsultzgromad

Електронна
консультація

Електронна
консультація

3

9.

10.

програми охорони
навколишнього
природного середовища в
Знам'янському районі на
2017-2020 роки "
Про затвердження
програми економічного і
соціального розвитку
Знам'янського району
на 2017 рік
Про затвердження
районної цільової
соціальної програми
розвитку фізичної
культури і спорту на
2017-2021 роки

11.

Про оптимізацію
Васинської ЗОШ І-ІІ ст.

12.

Про збереження витоків
р. Інгулець

13.

Про створення єдиного
медичного простору
(лікарні) м.Знам’янка та
Знам’янського району
Про оптимізацію штату
центральної районної
лікарні
Про роботу освітньої
галузі району за
2015/2016 навчальний рік

14.

15.

16.

Про створення єдиного
медичного простору

2016 року

Електронна
консультація

25 листопада22 грудня
2016 року

-

Користувачі веб-сайту
райдержадміністрації

http://zn.kradmin.gov.ua/konsultzgromad

Електронна
консультація

25 листопада22 грудня
2016 року

-

Користувачі веб-сайту
райдержадміністрації

http://zn.kradmin.gov.ua/konsultzgromad

Зустрічі з громадськістю, збори
Зустріч з
17 березня
25
Жителі с. Васине
громадськістю
2016 року
села Васине
Зустріч з
12 квітня
35
Жителі с. Топило
громадськістю
2016 року
села Топило
Зустріч з
10 травня
70
Працівники Знам'янської
працівниками
2016 року
центральної районної
центральної
лікарні
районної лікарні
Зустріч з
02 вересня
20
Жителі с. Петрове
громадськістю
2016 року
села Петрове
Районна серпнева 31 серпня
200
Працівники освітньої
конференція
2016 року
галузі району
працівників освіти
району
Інші заходи за участі представників громадськості
Нарада
16 березня
45
Керівники окремих
2016 року
структурних підрозділів

http://zn.kr-admin.gov.ua/zustrichz-gromadskistyu-sela-vasinet.html
http://zn.kradmin.gov.ua/pitannya-shhodozberezhennya-pamyatki-prir.html
http://zn.kradmin.gov.ua/kerivnictvo-rayonuprovelo-zustrich-z.html
http://zn.kradmin.gov.ua/osnovna-funkciyacentralnoi-rayonno.html
http://zn.kradmin.gov.ua/vidbulasya-rayonnaserpneva-konferen.html

http://zn.kradmin.gov.ua/obgovorili-

4

(лікарні) м.Знам’янка та
Знам’янського району

17.

Про підготовку та
проведення комплексу
весняно-польових робіт в
Знам’янському районі в
2016 році

Семінар-нарада

26 лютого
2016 року

40

18.

Про національнопатріотичне виховання
підростаючого покоління
Про стан роботи
загальноосвітніх
навчальних закладів
району щодо виховання в
учнівської молоді поваги
до закону і прав людини
Про забезпечення
організації якісної освіти,
змістовного відпочинку
та оздоровлення дітей
Знам’янщини

Семінар

24 лютого
2016 року

50

Нарада

12 січня
2016 року

25

Засідання колегії
31 травня
райдержадміністра 2016 року
ції

50

Про застосування
інноваційних
енергозберігаючих
технологій
Про стан підготовки
загальноосвітніх
навчальних закладів

Презентація

02 червня
2016 року

25

Нарада

09 червня
2016 року

25

19.

20.

21.

22.

райдержадміністрації,
територіальних органів
міністерств і відомств
України в районі,
депутати районної та
міської рад, сільські
голови, громадськість
району та міста
Керівники окремих
структурних підрозділів
райдержадміністрації,
сільгоспвиробники
району, сільські голови,
громадськість району
Заступники директорів
шкіл з виховної роботи та
педагоги-організатори
Директори
загальноосвітніх
навчальних закладів
району

problemi-obiednannya-likar.html

Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
сільські голови,
представники
громадських організацій
району
Сільські голови району,
представники
громадських організацій

http://zn.kradmin.gov.ua/zabezpechennyaorganizacii-yakisnoi-os.html

Директори
загальноосвітніх
навчальних закладів

http://zn.kradmin.gov.ua/okresleniprioritetni-napryamki-robo.html

http://zn.kr-admin.gov.ua/prostan-pidgotovki-do-vesnyanopol.html

http://zn-rdaosv.kirovedu.com/uk/news-1334431
http://zn-rdaosv.kirovedu.com/uk/news-1254431

http://zn.kradmin.gov.ua/zastosuvannyainnovaciynikh-energozbe.html

5

району до роботи у
новому навчальному році
та опалювальному сезоні
Про вирішення
проблемних питань
агропромислової галузі
району
Про економічний і
соціальний розвиток
Знам’янського району за
січень-червень 2016 року

району
15 червня
2016 року

20

Керівники
сільськогосподарських
підприємств району

http://zn.kradmin.gov.ua/pidvishhennyarivnya-zarobitnoi-plati-s.html

Засідання колегії
30 серпня
райдержадміністра 2016 року
ції

50

http://zn.kr-admin.gov.ua/narozshirenomu-zasidanni-kolegiiray.html

Про стан готовності
об’єктів житлокомунального
господарства та
соціальної сфери району
до роботи в осінньозимовий період 2016/2017
року
Про стан надходження
платежів до бюджетів
усіх рівнів та
використання бюджетних
коштів за січень-червень
2016 року

Засідання колегії
30 серпня
райдержадміністра 2016 року
ції

50

Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
сільські голови,
представники
громадських організацій
району
Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
сільські голови,
представники
громадських організацій
району

Засідання колегії
30 серпня
райдержадміністра 2016 року
ції

50

http://zn.kr-admin.gov.ua/urayonniy-derzhavniyadministracii-v.html

27.

Про перевезення
пільгових категорій
населення району

Нарада

14 липня
2016 року

30

28.

Про важливість
проведення

Засідання
районної медичної

21 жовтня
2016 року

45

Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
сільські голови,
представники
громадських організацій
району
Керівники окремих
структурних підрозділів
райдержадміністрації,
сільські голови,
перевізники, учасники
АТО
Медичні працівники
району, сільські голови,

23.

24.

25.

26.

Нарада

http://zn.kr-admin.gov.ua/narozshirenomu-zasidanni-kolegiiray.html

http://zn.kradmin.gov.ua/vidbuloszasidannya-rayonnoirobocho.html

http://zn.kr-admin.gov.ua/dialogz-gromadskistyu.html
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

профілактичних щеплень

ради

Про стан надходження
платежів до бюджетів
усіх рівнів та
використання бюджетних
коштів за січень-вересень
2016 року

Засідання колегії
03 листопада
райдержадміністра 2016 року
ції

Про стан реалізації
Конвенції ООН про права
дитини в районі
Розгляд проекту
Концепції Державної
цільової національнокультурної програми
розвитку музейної справи
на період до 2018 року
Про стан збереження
культурної спадщини в
районі
Про стан виконання
Закону України "Про
засудження
комуністичного та
націонал-соціалістичного
(нацистського)
тоталітарних режимів в
Україні та заборону
пропаганди їхньої
символіки"
Про перспективний план

80

представники
громадських організацій
району
Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
сільські голови,
представники
громадських організацій
району

Засідання за
круглим столом

Засідання за "круглим столом"
20 вересня
15
Учні Новороманівського
2016 року
НВК

Засідання за
"круглим столом"

21 жовтня
2016 року

30

Засідання за
"круглим столом"

30 листопада
2016 року

25

Представники
громадськості,
працівниками закладів
культури району

Представники
громадськості,
працівниками закладів
культури району
Засідання громадської ради при районній державній адміністрації
Засідання
10 березня
30
Члени громадської ради,
Громадської ради 2016 року
представники
при районній
громадських організацій
державній
району
адміністрації

Засідання

21 червня

30

Члени громадської ради,

http://zn.kr-admin.gov.ua/urayonniy-derzhavniyadministracii-v-3.html

http://zn.kr-admin.gov.ua/krugliystil-na-temu-konvenciya-oonpr.html
http://zn.kradmin.gov.ua/obgovorili-proektkoncepcii-derzhavn.html

http://zn.kr-admin.gov.ua/stanzberezhennya-kulturnoispadshhini.html

-

-
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формування
територіальних громад
Знам'янського району
35.

36.

Громадської ради
при районній
державній
адміністрації
Про реалізацію третьої
Засідання
фази Проекту ЄС/ПРООН Громадської ради
"Місцевий розвиток,
при районній
орієнтований на громаду державній
— ІІІ"
адміністрації
Про перейменування
Засідання
вулиці Комарова в
Громадської ради
с.Богданівка на вулицю
при районній
Голіка-Залізняка
державній
адміністрації

2016 року

представники
громадських організацій
району

10 жовтня
2016 року

15

Члени громадської ради,
представники
громадських організацій
району

-

30 листопада
2016 року

10

Члени громадської ради,
представники
громадських організацій
району

-
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