ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
2018 №
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю Голованівського району на 2018 рік
Строк
проведення
консультації

№
п/
п

Питання або проект нормативноправового акта

Захід, що
проводитиметься у
рамках консультацій з
громадськістю

1.

Про виконання районної
програми «Африканська чума
свиней»

публічне
представлення

Протягом
2018 року

2.

Про затвердження районної
програми з екологічної безпеки

публічне
представлення

Протягом
2018 року

3.

Залучення ІГС до процесів
фомування та здійснення
державної та регіональної
політики, вирішення питань
місцевого значення

Засідання Ради
сприяння розвитку
громадянського
суспільства при
райдержадміністрації

Протягом
2018 року

Соціальні групи населення
та заінтересовані сторони,
на які поширюватиметься
дія рішення, що буде
прийняте за результатами
консультацій
Працівники
Держспоживслужби
району, начальник відділу
АПР, сільські та селищні
голови
Громадськість, Інтернет користувачі

члени Ради сприяння
розвитку громадянського
суспільства, запрошені

Контакті дані особи/структурного
підрозділу, відповідального за
проведення консультацій
(телефон, e-mail)
Клименко Олександр Вікторович,
начальник відділу
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
inbox3@gl.kr-admin.gov.ua
Клименко Олександр Вікторович,
начальник відділу
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
inbox3@gl.kr-admin.gov.ua
Бугаєнко Ольга Петрівна,
заступник голови районної
держаної адміністрації
тел.. 2 16 31
org@gl.kr-admin.gov.ua

4.

Роз’яснення законодавства про
працю та трудові відносини

Електронні
консультації

Протягом
2018 року

Роботодавці, працівники

Публічне представлення звіту
про виконання районного
бюджету за 2017 рік

Публічне
представлення

Січень лютий
2018 року

6.

Діяльність мобільного
соціального офісу з метою
виявлення та вирішення
соціальних питань жителів
Голованівського району

Зустрічі з
громадськістю

Січень –
грудень
2018 року

7.

Захист прав дітей в районі

Засідання комісії

Січень –
грудень
2018 року

Громадськість району,
розпорядники коштів
районного бюджету,
представники
депутатського корпусу
районної ради, ЗМІ
Центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,
територіальний центр
соціального
обслуговування населення,
центр зайнятості, служба у
справах дітей, управління
члени комісії, запрошені,
структурні підрозділи
райдержадміністрації

5
.

Дудник Антоніна Анатоліївна,
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
тел. 3 01 12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua
Дудар Василь Серафимович,
начальник фінансового
управління райдержадміністрації
тел. 3 00 02
inbox4@gl.kr-admin.gov.ua
Дудник Антоніна Анатоліївна,
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
тел. 3 01 12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua
Карабенюк Тетяна Леонідівна,
начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації
2 18 60
dity@gl.kr-admin.gov.ua

Публічне
представлення

Січень
2018 року

структурні підрозділи
райдержадміністрації,
голови сільських,
селищних рад,
представники
громадських організацій,
Голованівський відділ
поліції ГУ НП в
Кіровоградській області,
Голованівський РВК

Плахотнюк Андрій Миколайович,
завідувач сектору запобігання і
виявлення корупції,
мобілізаційної та режимносекретної роботи апарату
райдержадміністрації
тел.. 2 18 60

Публічне
представлення

Січень
2018 року

Депутатський корпус
районної ради,
громадськість

10. Районний бюджет на 2018 рік

Публічне
представлення

Лютий
2018 року

11. Вшанування Дня пам'яті
загиблих воїнівінтернаціоналістів та Дня виводу
військ з Афганістану.

Засідання круглого
столу

Лютий
2018 року

Громадськість району,
розпорядники коштів
районного бюджету,
представники
депутатського корпусу
районної ради, ЗМІ
воїни – афганці,
представники громадських
організацій

Туз Сергій Віталійович,
начальник відділу освіти, молоді
та спорту районної державної
адміністрації
тел.. 2 18 35
inbox6@gl.kr-admin.gov.ua
Дудар Василь Серафимович,
начальник фінансового
управління райдержадміністрації
тел. 3 00 02
inbox4@gl.kr-admin.gov.ua

8.

9.

Комплексна Програма цільового
забезпечення призову громадян
України на строкову військову
службу, військову службу за
контрактом, проходження
служби у резерві, з питань
мобілізації, територіальної
оборони та приписки юнаків до
призовної дільниці на території
Голованівського району на 20182020 роки
Обговорення та затвердження
програми розвитку дошкільної,
загальної, середньої,
позашкільної освіти на 2018-2021
рр.

Дудник Антоніна Анатоліївна,
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
тел. 3 01 12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua

12. Про стан навчання, утримання та
виховання дітей, які опинилися в
складних життєвих обставинах

Розширене засідання
координаційної ради
служби у справах
дітей
райдержадміністрації

Лютий
2018 року

13. Публічний звіт голови
Голованівської районної
державної адміністрації
публічний звіт голови
Голованівської районної
державної адміністрації
14. 1. Аналіз стану боротьби з
алкоголізмом і наркоманією
серед дітей та молоді,
запобігання поширення дитячого
алкоголізму та заходи вирішення
даної проблеми
2. Про стан забезпечення
зайнятості пільгових категорій
населення службою зайнятості.
3. Про створення добровільних
народних дружин на територіях
сільських та селищних рад.
15. Про виконання програми
соціально-економічного розвитку
Голованівського району в галузі
«культура» за 2017 рік та основні
напрямки роботи на 2018 рік

Публічне
представлення

Лютий
2018 року

Розширене засідання
Громадської ради при
районній державній
адміністрації

Розширене засідання
Ради відділу
культури, туризму та
культурної спадщини
райдержадміністрації

Лютий
2018 року

Лютий
2018 року

Члени координаційної ради,
сім’ї, які опинилися в
складних життєвих
обставинах, районний
центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Депутатський корпус
районної ради, голови
сільських, селищних рад,
громадськість

Карабенюк Тетяна Леонідівна,
начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації
2 18 60
dity@gl.kr-admin.gov.ua
Голімбієвський Олег Дмитрович,
голова районної держаної
адміністрації
тел. 2-18-60
inbox1@gl.kr-admin.gov.ua

керівництво району, члени
громадської ради,
представники інститутів
громадянського суспільства

Гаврищук Є.Л., голова
Громадської ради
Пухната Ю.М., головний
спеціаліст відділу організаційної
роботи та консультацій з
громадськістю апарату районної
державної адміністрації
тел. 2 18 60
org@gl.kr-admin.gov.ua

Працівники закладів
культури району, сільські,
селищні голови, запрошені,
ЗМІ

Піщик Тетяна Володимирівна,
начальник відділу культури,
туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації
тел. 2 16 39
inbox5@gl.kr-admin.gov.ua

16. Консультації з питань
зовнішнього незалежного
оцінювання та реєстрація учнів
11 класу на ЗНО в 2018 році

Зустріч з
громадськістю

Лютий
2018 року

Батьки, учні, педагоги

17. Комітет доступності

Засідання комітету
доступності

Лютий
2018 року

Інваліди та маломобільні
групи населення

18. «Доступне житло»

Нарада за круглим
столом

Лютий 2018

19. Про внесення змін до рішення
районної ради «Про районний
бюджет на 2018 рік»

Публічне
представлення

Березень
2018 року

Громадяни, які потребують
поліпшення житла

Громадськість району,
розпорядники коштів
районного бюджету,
представники
депутатського корпусу
районної ради, ЗМІ

Туз Сергій Віталійович,
начальник відділу освіти, молоді
та спорту районної державної
адміністрації
тел.. 2 18 35
inbox6@gl.kr-admin.gov.ua
Белінська О.О. – начальник
відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
2-18-60
arhitektura@gl.kr-admin.gov.ua
Белінська О.О. – начальник
відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
2-18-60
arhitektura@gl.kr-admin.gov.ua
Дудар Василь Серафимович,
начальник фінансового
управління райдержадміністрації
тел. 3 00 02
inbox4@gl.kr-admin.gov.ua

Публічне
20. Про виконання програми
представлення
соціального - економічного
розвитку Голованівського району
за 2017 рік

Березень
2018 року

Депутатський корпус
районної ради, структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
голови сільських, селищних
рад, громадськість

Керівники, головні
агрономи та головні
інженери
сільськогосподарських
підприємств
Роботодавці

21. Про стан підготовки та
проведення комплексу весняно –
польових робіт

Розширена нарада

Березень
2018 року

22. Дотримання мінімальних
гарантій в оплаті праці

Засідання круглого
столу

Березень
2018 року

23. Про призначення та виплату
різних видів соціальних допомог
та субсидій, надання пільг
окремим категоріям громадян,
питання санаторно-курортного
оздоровлення учасників
антитерористичної операції, осіб
з інвалідністю та громадян,
постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації
осіб з інвалідністю

Семінар - нарада

Березень
2018 року

Голови та уповноважені
сільських та селищних рад,
представники установ та
організацій

Артвіх Ірина Олександрівна
начальник управління
економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації,
тел. 2 19 30
ekonom@gl.kr-admin.gov.ua
Клименко Олександр Вікторович,
начальник відділу
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
inbox3@gl.kr-admin.gov.ua
Дудник Антоніна Анатоліївна начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
тел. 3 01 12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua
Дудник Антоніна Анатоліївна –
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
тел. 3 01 12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua

24. Стан екології в районі «Доля
природи – наша доля»

Екологічна
трибуна

25 квітня
2018 року

Громадськість, учнівська
молодь, працівники РДА
та селищної ради

25. Всеукраїнська акція «За чисте
довкілля»

Розширена
нарада

Квітень
2018 року

Сільські та селищні
голови керівники
структурних підрозділів,
комунальні підприємства

26. «Соціальний захист учасників
ліквідації аварії на ЧАЕС»

Засідання круглого
столу

Квітень
2018 року

учасники ліквідації на
ЧАЕС, їх сім’ї, роботодавці

27. Про підготовку до ЗНО 2018
року та особливості державної
підсумкової атестації

Розширена нарада
відділу освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Квітень
2018 року

Випускники початкової,
основної та старшої школи,
батьки, педагоги

28. Організація оздоровлення та
відпочинку учнів
загальноосвітніх навчальних
закладів району

Розширена нарада
відділу освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Травень
2018 року

Учні початкової, основної
школи, діти пільгових
категорій батьки,
працівники НЗ

Коваленко Надія Борисівна,
директор Голованівської районної
бібліотеки для дорослих, 2-24-99,
library.hlv@gmail.com
Белінська О.О. – начальник
відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
2-18-60
arhitektura@gl.kr-admin.gov.ua
Дудник Антоніна Анатоліївна,
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
тел. 3 01 12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua
Туз Сергій Віталійович,
начальник відділу освіти, молоді
та спорту районної державної
адміністрації
тел.. 2 18 35
inbox6@gl.kr-admin.gov.ua
Туз Сергій Віталійович,
начальник відділу освіти, молоді
та спорту
7ел... 2 18 35
inbox6@gl.kr-admin.gov.ua

29. Комітет доступності

Засідання комітету
доступності

Травень
2018 року

Інваліди та маломобільні
групи населення

30. «Доступне житло»

Нарада за круглим
столом

Травень
2018 року

Громадяни, які потребують
поліпшення житла

31. Підтримка сім’ї, збереження
сімейних цінностей

Засідання круглого
столу

Травень
2018 року

32. Про підготовку закладів освіти
району до нового 2018-2019 н.р.
Про стан кадрового забезпечення
навчальних закладів у 2018-2019
навчальному році

Розширена нарада
відділу освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Травень 2018 року

Сім’ї з дітьми,
представники громадських
організацій, одержувачі
всіх видів соціальних
допомог малозабезпеченим
верствам населення
Учасники навчально –
виховного процесу

Белінська О.О. – начальник
відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
2-18-60
arhitektura@gl.kr-admin.gov.ua
Белінська О.О. – начальник
відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
2-18-60
arhitektura@gl.kr-admin.gov.ua
Дудник Антоніна Анатоліївна,
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
8ел.. 3 01 12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua
Туз Сергій Віталійович,
начальник відділу освіти, молоді
та спорту
тел.. 2 18 35
inbox6@gl.kr-admin.gov.ua

33. 1. Аналіз стану автомобільних
доріг у районі.
2. Моніторинг харчування дітей в
шкільних їдальнях.
3. Про стан виконання районної
цільової програми «Питна вода
Голованівського району на 20132020 роки».

Розширене засідання
Громадської ради при
районній державній
адміністрації

Травень
2018 року

Керівництво району, члени
громадської ради,
представники інститутів
громадянського суспільства

34. Районна комплексна програма
профілактики злочинності на
2016– 2020 роки

Публічне
представлення

Червень
2018 року

35. Про підготовку
сільськогосподарських
підприємств району до збирання
ранніх зернових та зернобобових
культур

розширена нарада

Червень
2018 року

Депутатський корпус
районної ради,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
голови сільських,
селищних рад,
представники
громадських організацій,
Голованівський відділ
поліції ГУ НП в
Кіровоградській області
Керівники, головні
агрономи та головні
інженери
сільськогосподарських
підприємств

Гаврищук Є.Л., голова
Громадської ради
Пухната Ю.М., головний
спеціаліст відділу організаційної
роботи та консультацій з
громадськістю апарату районної
державної адміністрації
тел. 2 18 60
org@gl.kr-admin.gov.ua
Плахотнюк Андрій Миколайович,
завідувач сектору запобігання і
виявлення корупції,
мобілізаційної та режимносекретної роботи апарату РДА
тел.. 2 18 60

Клименко Олександр Вікторович,
начальник відділу
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
inbox3@gl.kr-admin.gov.ua

Семінар - нарада
36. Про призначення та виплату
різних видів соціальних допомог
та субсидій, надання пільг
окремим категоріям громадян,
питання санаторно-курортного
оздоровлення учасників
антитерористичної операції, осіб
з інвалідністю та громадян,
постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації
осіб з інвалідністю
Публічне
37. Про Програму формування
представлення
позитивного міжнародного та
інвестиційного іміджу
Голованівського району на 2017 2019 роки

Червень
2018 року

Голови та уповноважені
сільських та селищних рад,
представники установ та
організацій

Дудник Антоніна Анатоліївна –
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
тел. 3 01 12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua

Червень
2018 року

Депутатський корпус
районної ради, структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
голови сільських, селищних
рад, представники
громадських організацій

38. «1030 – річчя хрещення
Київської Русі – України»

Липень
2018 року

Учні старших класів
місцевої школи, вчителі,
працівники культури,
представники районної
державної адміністрації,
установ та організацій
селища, члени громадських
організацій

Артвіх Ірина Олександрівна
начальник управління
економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації,
тел. 2 19 30
ekonom@gl.kr-admin.gov.ua
Піщик Тетяна Володимирівна,
начальник відділу культури,
туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації
тел. 2 16 39
inbox5@gl.kr-admin.gov.ua

Засідання «круглого
столу»

39. Про програму розвитку малого і
середнього підприємництва у
Голованівського районі на 2016 2020 роки

Публічне
представлення

Серпень
2018 року

Депутатський корпус
районної ради, структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
голови сільських, селищних
рад, представники
громадських організацій

40. Про стан підготовки об'єктів
житлово-комунального
господарства та соціальної сфери
району до роботи в осінньозимовий період 2018-2019 років

Розширена нарада

Серпень
2018 року

Представники комунальних
підприємств, об’єктів
соціальної сфери

41. 1. Про впровадження медичної
реформи.
2. Про стан виконання районної
цільової соціальної програми
«Молодь Голованівщини» на
2016-2020 роки.
3. Про роботу комунальних
підприємств смт Голованівськ,
смт Побузьке та с. Перегонівка.

Розширене засідання
Громадської ради при
районній державній
адміністрації

42. Про затвердження батьківської
плати за навчання у
Голованівській дитячій школі
мистецтв та Побузькій дитячій
музичній школі

Публічне
представлення

Серпень
2018 року

Серпень
2018 року

керівництво району, члени
громадської ради,
представники інститутів
громадянського суспільства

Громадськість,
представники
депутатського корпусу
районної ради, ЗМІ

Артвіх Ірина Олександрівна
начальник управління
економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації,
тел. 2 19 30
ekonom@gl.kr-admin.gov.ua
Белінська О.О. – начальник
відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
2-18-60
arhitektura@gl.kr-admin.gov.ua
Гаврищук Є.Л., голова
Громадської ради
Пухната Ю.М., головний
спеціаліст відділу організаційної
роботи та консультацій з
громадськістю апарату районної
державної адміністрації
тел. 2 18 60
org@gl.kr-admin.gov.ua
Піщик Тетяна Володимирівна,
начальник відділу культури,
туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації
тел. 2 16 39
inbox5@gl.kr-admin.gov.ua

43. Конференція працівників освіти
району

Розширена нарада
відділу освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Серпень
2018 року

44. «Доступне житло»

Нарада за круглим
столом

Вересень
2018 року

45. Про питання, які виникають в
процесі виховання прийомних
дітей, питання майбутнього
кожної дитини, її матеріального
забезпечення та продовження
нею навчання.
46. Про стан підготовки об'єктів
житлово-комунального
господарства та соціальної сфери
району до роботи в осінньозимовий період 2018-2019 років

Засідання круглого
столу, бесіди
консультації.

Вересень
2018 року

Публічне
представлення

Вересень
2018 року

Громадськість,
представники
депутатського корпусу
районної ради, ЗМІ

Засідання комітету
доступності

Вересень
2018

Інваліди та маломобільні
групи населення

47. Комітет доступності

Учасники навчально –
виховного процесу

Туз Сергій Віталійович,
начальник відділу освіти, молоді
та спорту
тел.. 2 18 35
inbox6@gl.kr-admin.gov.ua
Громадяни, які потребують Белінська О.О. – начальник
поліпшення житла
відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
2-18-60
arhitektura@gl.kr-admin.gov.ua
Карабенюк Тетяна Леонідівна,
Прийомні сім'ї ,служба у
начальник служби у справах дітей
справах дітей районний
центр соціальних служб для райдержадміністрації
2 18 60
сім’ї, дітей та молоді
dity@gl.kr-admin.gov.ua
Белінська О.О. – начальник
відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
2-18-60
arhitektura@gl.kr-admin.gov.ua
Белінська О.О. – начальник
відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
2-18-60
arhitektura@gl.kr-admin.gov.ua

48. Особливості підготовки
статистичної звітності у 20182019 навчальному році

Розширена нарада
відділу освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Вересень
2018 року

Учасники навчального
виховного процесу

49. Про стан виконання плану
заходів щодо реалізації
Національної кампанії «Стоп
насильству»

Розширена нарада
відділу освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

Вересень
2018 року

Учасники навчального
виховного процесу

50. Про призначення та виплату
різних видів соціальних допомог
та субсидій, надання пільг
окремим категоріям громадян,
питання санаторно-курортного
оздоровлення учасників
антитерористичної операції, осіб
з інвалідністю та громадян,
постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації
осіб з інвалідністю
51. Вшанування людей похилого
віку, ветеранів війни та праці

Семінар - нарада

Вересень
2018 року

Голови та уповноважені
сільських та селищних рад,
представники установ та
організацій

Засідання круглого
столу

Жовтень
2018 року

Представники громадських
організацій установ та
організацій селища

Туз Сергій Віталійович,
начальник відділу освіти, молоді
та спорту
тел.. 2 18 35
inbox6@gl.kr-admin.gov.ua
Туз Сергій Віталійович,
начальник відділу освіти, молоді
та спорту
тел.. 2 18 35
inbox6@gl.kr-admin.gov.ua
Дудник Антоніна Анатоліївна –
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
тел. 3 01 12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua

Дудник Антоніна Анатоліївна –
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
тел. 3 01 12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua

52.

Про виконання умов договору
проведення розрахунків за
майнові та земельні паї та оплати
праці

53. Засідання круглого столу до
Міжнародного Дня осіб з
обмеженими можливостями

Семінар - нарада

Листопад
2018 року

Засідання круглого
столу

Грудень
2018 року

54. Про проект програми соціально – Публічне
представлення
економічного розвитку
Голованівського району на 2018
рік

55. Комітет доступності

Засідання комітету
доступності

Грудень
2018 року

Грудень
2018

Клименко Олександр Вікторович,
начальник відділу
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
inbox3@gl.kr-admin.gov.ua
Дудник Антоніна Анатоліївна –
Люди з обмеженими
начальник управління соціального
можливостями,
представники громадських захисту населення
райдержадміністрації
організацій
тел. 3 01 12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua
Артвіх Ірина Олександрівна
Структурні підрозділи
начальник управління
райдержадміністрації,
голови сільських, селищних економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та
рад, представники
житлово-комунального
громадських організацій
господарства
райдержадміністрації,
тел. 2 18 60
ekonom@gl.kr-admin.gov.ua
Інваліди та маломобільні
Белінська О.О. – начальник
групи населення
відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
2-18-60
arhitektura@gl.kr-admin.gov.ua

головні бухгалтери
сільськогосподарських
підприємств

56. «Доступне житло»

Нарада за круглим
столом

57. 1. Аналіз проведення оздоровчої
компанії дітей району влітку
2018 року.
2. Затвердження звіту за 2018 рік
та плану роботи Громадської
ради при райдержадміністрації
на 2019 рік.
3. Надання пропозицій до
Орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю на
2019 рік.
58. Про затвердження програми
культурно-мистецького розвитку
Голованівського району на 2019
рік.

Розширене засідання
Громадської ради при
районній державній
адміністрації

Електронні
консультації, публічне
представлення

Грудень
2018 року

Грудень
2018 року

Грудень
2018 року

Громадяни, які потребують
поліпшення житла

керівництво району, члени
громадської ради,
представники інститутів
громадянського суспільства

Громадськість,
представники
депутатського корпусу
районної ради, ЗМІ,
керівники установ та
організацій селища

Белінська О.О. – начальник
відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
2-18-60
arhitektura@gl.kr-admin.gov.ua
Гаврищук Є.Л., голова
Громадської ради
Пухната Ю.М., головний
спеціаліст відділу організаційної
роботи та консультацій з
громадськістю апарату районної
державної адміністрації
тел. 2 18 60
org@gl.kr-admin.gov.ua
Піщик Тетяна Володимирівна,
начальник відділу культури,
туризму та культурної
спадщини
райдержадміністрації
тел. 2 16 39
іnbох5@gl.kr-admin.gov.ua

59. Про призначення та виплату
різних видів соціальних допомог
та субсидій, надання пільг
окремим категоріям громадян,
питання санаторно-курортного
оздоровлення учасників
антитерористичної операції, осіб
з інвалідністю та громадян,
постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації
осіб з інвалідністю

Семінар - нарада

Грудень
2018 року

Голови та уповноважені
сільських та селищних рад,
представники установ та
організацій

Дудник Антоніна Анатоліївна –
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
тел. 3 01 12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua

