УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 5 » квітня 2011 року

№ 265-р
смт Голованівськ

Про затвердження районного плану
заходів щодо реалізації у 2011 році
Концепції сприяння органами виконавчої
влади
розвитку
громадянського
суспільства
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року
№ 1035-р «Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства», постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010
року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 4 лютого 2011 року
№ 88-р «Про затвердження обласного плану заходів щодо реалізації у 2011 році Концепції
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства»:
1. Затвердити:
план проведення консультацій Голованівською районною державною адміністрацією з
громадськістю у 2011 році (додається);
районний план заходів щодо реалізації у 2011 році Концепції сприяння
органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства (додається).

місцевими

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських, селищних рад
інформацію про стан виконання даного розпорядження надати сектору з питань внутрішньої
політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату районної
державної адміністрації до 15 грудня 2011 року.
3. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і
інформації апарату районної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан
виконання даного розпорядження надати управлінню з питань внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю облдержадміністрації до 20 грудня 2011 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 5 » квітня 2011 року № 265-р

ПЛАН
проведення консультацій Голованівської районної державної адміністрації
з громадськістю у 2011 році

№
п/п

Питання

Форма та способи проведення
консультацій з громадськістю

Термін
проведення
консультацій
4
Січеньквітень
2011 року

1
1.

2
3
Обговорення
питань Засідання «круглого столу»,
з
трудовими
щодо Пенсійної реформи зустрічі
колективами, територіальними
в Україні
громадами

2.

Обговорення
проекту Засідання «круглого столу»
Житлового кодексу

Квітень
2011 року

3.

Обговорення
проекту Засідання «крутого столу»
Трудового кодексу

Лютийберезень
2011 року

Порядок оприлюднення
інформації про проведення
консультацій
5
Розміщення інформації на
веб-сайті
районної
державної адміністрації,
районне
комунальне
підприємство Редакційновидавниче
об’єднання
«Вісник Голованівщини»
Засоби масової інформації

Розміщення інформації на
веб-сайті
районної
державної адміністрації,
засоби масової інформації

Структурний підрозділ
райдержадміністрації,
відповідальний за проведення
консультацій з громадськістю
6
Управління
праці
та
соціального
захисту
населення
районної
державної
адміністрації,
управління Пенсійного фонду
України в Голованівському
районі
Відділ
регіонального
розвитку,
містобудування,
архітектури
та
житловокомунального господарства
райдержадміністрації
Управління
праці
та
соціального
захисту
населення
районної
державної адміністрації

2
1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

2

3

Підведення
підсумків
розвитку галузі «фізична
культура і спорт» в
районі у 2010 році та
основні напрямки роботи
на 2011 рік
Обговорення
питань
щодо
проведення
податкової реформи в
Україні
Участь
у
державній
програмі
боротьби
з
розповсюдженням
ВІЛ/СНІДу
на
регіональному рівні

Розширене
засідання
координаційної ради з питань
фізичної культури та спорту
райдержадміністрації
Засідання «круглого столу»,
семінари, лекції

4
Березень
2011 року

5
Засоби масової інформації

6
Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту районної державної
адміністрації

Протягом
І півріччя
2011 року

Засоби масової інформації

Голованівське
відділення
Гайворонської МДПІ

районної
Засідання районної ради з Щокварталу Веб-сайт
державної адміністрації,
протягом
питань протидії туберкульозу
комунальне
2011 року районне
та ВІЛ/СНІДу
підприємство Редакційновидавниче
об’єднання
«Вісник Голованівщини»
Публікації у місцевих
Квітень,
Про стан соціального Засідання «крутого столу»,
засобах масової інформації
грудень
захисту громадян, які зустрічі
2011 року
постраждали
внаслідок
аварії на ЧАЕС
Розвиток
місцевого Нарада
Травень
Веб-сайт
районної
книговидання
2011 року державної адміністрації

Про
дотримання
рівності

проблеми Засідання «круглого столу»
гендерної

Червень
2011 року

Заступник голови районної
державної
адміністрації
згідно
з
розподілом
функціональних
повноважень, Голованівська
центральна районна лікарня
Управління
праці
та
соціального
захисту
населення
районної
державної адміністрації
Сектор з питань внутрішньої
політики,
зв’язків
з
громадськістю та у справах
преси і інформації районної
державної адміністрації
Розміщення інформації на Відділ у справах сім’ї, молоді
веб-сайті
районної та спорту районної державної
державної адміністрації, адміністрації
засоби масової інформації

3
1
10.

2
3
Вдосконалення системи Засідання «круглого столу»,
соціальної допомоги
засідання колегії районної
державної адміністрації

4
II квартал
2011 року

11.

Про
реформування Засідання «круглого столу»,
освітньої галузі
зустрічі
з
трудовими
колективами, територіальними
громадами, засідання колегії
райдержадміністрації
Про рівень доступу до Засідання «круглого столу»
інформації про діяльність
органів влади

Січеньвересень
2011 року

12.

III квартал
2011 року

13.

Про створення моделі Засідання «круглого столу»
сучасної
сільської
бібліотеки

Жовтень
2011 року

14.

Обговорення Конвенції Засідання «круглого столу»
про права інвалідів

IV квартал
2011 року

15.

Про проект програми Засідання «круглого столу»
економічного
і
соціального
розвитку
Голованівського району
на 2012 рік

Грудень
2011 року

1
Розміщення інформації на
веб-сайті
районної
державної адміністрації,
засоби масової інформації
Розміщення інформації на
веб-сайті
районної
державної адміністрації,
засоби масової інформації
райдержадміністрації
Публікації у місцевих
засобах масової інформації

2
Управління
праці
та
соціального
захисту
населення
районної
державної адміністрації
Відділ
освіти
районної
державної адміністрації

Сектор з питань внутрішньої
політики,
зв’язків
з
громадськістю та у справах
преси і інформації районної
державної адміністрації
Розміщення інформації на Відділ культури і туризму
веб-сайті
районної райдержадміністрації,
державної адміністрації, районна бібліотека
засоби масової інформації
праці
та
Розміщення інформації на Управління
захисту
веб-сайті
районної соціального
районної
державної адміністрації, населення
засоби масової інформації державної адміністрації
Розміщення інформації на Управління економіки та
інфраструктури
веб-сайті райдержадмініст- розвитку
рації,
засоби
масової райдержадміністрації
інформації

4
1
16.

2
Формування
переліків
об’єктів,
будівництво
та
реконструкція
здійснюється
із
залученням
коштів
державного та обласного
бюджетів

3
Засідання районної робочої
групи з відбору та формування
переліків об’єктів, будівництво
та реконструкцію яких передбачається
здійснювати
із
залученням коштів державного
та обласного бюджетів

4
Грудень
2011 року

5
Розміщення інформації на
веб-сайті райдержадміністрації,
засоби
масової
інформації

______________________________

6
Управління економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації, відділ
регіонального
розвитку,
містобудування, архітектури
та
житлово-комунального
господарства
районної
державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 5 » квітня 2011 року № 265-р

РАЙОННИЙ ПЛАН
заходів щодо реалізації у 2011 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Зміст заходу
2

Відповідальний структурний підрозділ

Строк виконання

3
4
Проведення консультацій з громадськістю, інших публічних заходів
Проведення громадських слухань, конференцій, Структурні підрозділи райдержадміністрації, Відповідно до плану проведення
консультацій з громадськістю на
форумів,
«круглих
столів»,
електронних виконкоми сільських селищних рад
2011 рік
консультацій,
індивідуальних консультацій,
зустрічей з громадськістю з обговорення проектів
законодавчих
актів,
програм
соціальноекономічного розвитку, галузевих програм та
інших нормативно-правових актів, основних
питань розвитку території, з інших питань
Взаємодія з громадськими радами
Організаційне забезпечення проведення діяльності Сектор з питань внутрішньої політики, Відповідно до плану
роботи
громадської ради при райдержадміністрації
зв’язків з громадськістю та у справах преси і громадської ради при районної
державної адміністрації
інформації райдержадміністрації
Забезпечити висвітлення діяльності громадської Сектор з питань внутрішньої політики, Протягом року
ради при райдержадміністрації
зв’язків з громадськістю та у справах преси і
інформації райдержадміністрації
Сприяти громадській раді при районній державній Структурні підрозділи райдержадміністрації, Протягом року
адміністрації щодо проведення відповідно до виконкоми сільських селищних рад
законодавства
громадської
експертизи
та
громадської антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів

2
1
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2
3
4
Взаємодія з громадськістю за допомогою веб-сайту районної державної адміністрації
Розміщення на веб-сайті райдержадміністрації Структурні підрозділи райдержадміністрації, Протягом року
інформації про взаємодію з громадськістю, анонси виконкоми сільських селищних рад
заходів, інформацію про проведені заходи тощо
Розміщувати на веб-сайті райдержадміністрації Структурні підрозділи райдержадміністрації, Протягом року
інформацію про виконання районних цільових виконкоми сільських селищних рад
програм
Використовувати офіційний
веб-сайт
для Структурні підрозділи райдержадміністрації, Протягом року
проведення публічного громадського обговорення виконкоми сільських селищних рад
шляхом електронних консультацій з громадськістю
Взаємодія з інститутами громадянського суспільства
Проведення брифінгів та «круглих столів» для Сектор з питань внутрішньої політики, Протягом року
представників
інститутів
громадянського зв’язків з громадськістю та у справах преси і
інформації райдержадміністрації
суспільства
Проведення
семінарів
для
представників Сектор з питань внутрішньої політики, Протягом року
громадських організацій та засобів масової зв’язків з громадськістю та у справах преси і
інформації щодо пріоритетних напрямків роботи інформації райдержадміністрації
місцевих органів виконавчої впади та органів
місцевого самоврядування
Вивчення громадської думки
Проведення аналізу громадської думки стосовно Сектор з питань внутрішньої політики, Протягом року
діяльності органів виконавчої влади, у тому числі зв’язків з громадськістю та у справах преси і
інформації райдержадміністрації
шляхом проведення опитувань громадськості
Проведення моніторингу оприлюднених у засобах Сектор з питань внутрішньої політики, Протягом року
масової інформації зауважень і пропозицій зв’язків з громадськістю та у справах преси і
інститутів громадянського суспільства та окремих інформації райдержадміністрації
громадян
Врахування оприлюднених у засобах масової Структурні підрозділи райдержадміністрації, Протягом місяця з моменту
оприлюднення інформації
інформації зауважень і пропозицій інститутів виконкоми сільських селищних рад
громадянського суспільства та окремих громадян
та інформування про проведену роботу через
офіційний веб-сайт та засоби масової інформації

3
1
13.

14.

2
3
4
Створення та продовження функціонування Структурні підрозділи райдержадміністрації, Протягом року
телефонних
«гарячих
ліній»,
забезпечення виконкоми сільських селищних рад
врахування громадської думки під час прийняття
остаточного рішення з питань, що потребували
вивчення громадської думки
Підвищення кваліфікації працівників щодо комунікативних навичок
до
плану-графіка
Брати участь у
семінарах-тренінгах
для Структурні підрозділи райдержадміністрації, Відповідно
підвищення
кваліфікації
працівників райдержадміністрацій та виконкомів виконкоми сільських селищних рад
державних службовців, посадових
сільських,
селищних
рад щодо навичок
осіб місцевого самоврядування,
спілкування з громадськістю на теми «Форми та
працівників
державних
методи роботи з громадськістю», «Сприяння
підприємств,
установ
та
розвитку
громадянського
суспільства»
організацій на 2011 рік
організованих Державним навчальним закладом
«Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ
та
організацій
Кіровоградської
облдержадміністрації»

______________________________

