від 28 грудня 2015 року

№ 370-р

Про затвердження орієнтовного
плану проведення консультацій
з громадськістю на 2016 рік
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада
2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики» з урахуванням змін, внесених постановою
Кабінету міністрів України від 08 квітня 2015 року № 234, та розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 21 травня 2015 року № 191-р «Про
порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та
реалізації державної політики»:
1. Затвердити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю
на 2016 рік (додається).
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації інформацію про стан
виконання даного розпорядження надавати відділу організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації
щоквартально до 15 числа останнього місяця кварталу.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Лужанську Л.В.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

М.КОПІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
28 грудня 2015 № 370-р
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю Голованівського району на 2016 рік
№
п/п

Питання або проект
нормативноправового акта

Захід, що
проводитиметься у
рамках консультацій
з громадськістю

Строк
проведення
консультації

1
1.

2

3

4
Січень-лютий

2.

3.

Публічне
представлення звіту
про виконання
районного бюджету за
2015 рік
Районний бюджет на
2016 рік

Внесення змін до
законодавства з
питань соціального
страхування та
пенсійного
забезпечення

Публічне
представлення

Публічне
представлення

Січень-лютий

Круглий стіл

Протягом
10 днів з дати
внесення змін

Соціальні групи населення та
заінтересовані сторони, на які
поширюватиметься дія рішення,
що буде прийняте за результатами
консультацій
5
Громадськість району,
розпорядники коштів районного
бюджету, представники
депутатського корпусу районної
ради, ЗМІ
Громадськість району,
розпорядники коштів районного
бюджету, представники
депутатського корпусу районної
ради, ЗМІ
Застраховані особи, пенсіонери

Контакті дані особи/структурного
підрозділу, відповідального за
проведення консультацій
(телефон, e-mail)
6
Дудар Василь Серафимович,
начальник фінансового управління
райдержадміністрації
тел. 3-00-02
inbox4@gl.kr-admin.gov.ua
Дудар Василь Серафимович,
начальник фінансового управління
райдержадміністрації
тел. 3-00-02
inbox4@gl.kr-admin.gov.ua
Цилюрик Людмила Володимирівна,
начальник управління Пенсійного
фонду України в Голованівському
районі
тел. 2-11-84

2
1
4.

2
Діяльність мобільного
соціального офісу з
метою виявлення та
вирішення соціальних
питань жителів
Голованівського
району

3
Зустрічі з
громадськістю

5.

День Пенсійного
фонду

Зустрічі,
консультації

6.

Захист прав дітей в
районі

Засідання комісії

4
5
Січень-грудень Центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, територіальний
центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Голованівського району, районний
центр зайнятості, служба у
справах дітей
райдержадміністрації, управління
Пенсійного фонду України в
районі, громадськість району
Січень-грудень Застраховані особи, пенсіонери

Січень-грудень Служба у справах дітей,
управління соціального захисту
населення, відділ освіти, молоді та
спорту, відділ культури, туризму
та культурної спадщини, відділ
регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства, сектор (центр)
надання адміністративних послуг
управління економічного
розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та надання
адміністративних послуг
райдержадміністрації, районний
центр соціальних служб для сім’ї
дітей та молоді, відділ державної
виконавчої служби районного
управління юстиції, центральна

6
Дудник Антоніна Анатоліївна,
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
тел. 3-01-12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua
Цилюрик Людмила Володимирівна,
начальник управління Пенсійного
фонду України в районі
тел. 2-11-84
Цилюрик Людмила Володимирівна,
начальник управління Пенсійного
фонду України в районі
тел. 2-11-84
Карабенюк Тетяна Леонідівна,
начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації
тел. 2-18-60
dity@gl.kr-admin.gov.ua

3
1

7.

2

Про виконання
програми
економічного і
соціального розвитку
Голованівського
району за 2015 рік та
основні завдання на
2016 рік
8. Про роботу
загальноосвітніх,
позашкільних та
дошкільних закладів
району. Оптимізація
закладів освіти
9. Надання населенню
пільг на субсидій на
додаткові витрати на
оплату комунальних
послуг в умовах
підвищення цін і
тарифів на послуги
10. Про надання медичної
допомоги різним
верствам населення.
Запровадження
лікарського
самоврядування в
Україні

3

Публічне
представлення

4

Січень

5
районна лікарня, Голованівський
відділ ГУ Національної поліції
України в Кіровоградській області,
громадськість
Громадськість, представники
депутатського корпусу районної
ради, ЗМІ, керівники установ та
організацій селища

Керівники дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів

6

Артвіх Ірина Олександрівна,
начальник управління економічного
розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та надання
адміністративних послуг
райдержадміністрації
тел. 2-18-60
ekonom@gl.kr-admin.gov.ua
Туз Сергій Віталійович, начальник
відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
тел. 2-18-35
inbox6@gl.kr-admin.gov.ua

Розширені наради

Січень,
березень,
травень,
вересень,
листопад

Засідання круглого
столу

Січень

Малозабезпечені верстви
населення, уповноважені
сільських, селищних рад,
представники підприємств
житлово-комунального
господарства

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

Засідання
Громадської ради
при районній
державній
адміністрації

Лютий

Керівництво району, члени
громадської ради, запрошені

Ткачук В.Л., голова Громадської
ради
Кучмій Т.Д., головний спеціаліст
відділу організаційної роботи та
консультацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
тел. 2-18-60
org@gl.kr-admin.gov.ua

4
1
2
11. Доступ до публічної
інформації. Стан
роботи із зверненнями
громадян до органів
виконавчої влади

3
засідання
Громадської ради
при районній
державній
адміністрації

4
Лютий

5
Керівництво району, члени
громадської ради, запрошені

12. Про виконання
програми соціальноекономічного
розвитку
Голованівського
району в галузі
«культура» за
2015 рік та основні
напрямки роботи на
2016 рік
13. Про стан навчання,
утримання та
виховання дітей які
опинились в складних
життєвих обставинах
14. Комітет доступності

Розширене засідання
Ради відділу
культури, туризму та
культурної
спадщини
райдержадміністрації

Лютий

Працівники закладів культури
району, сільські, селищні голови,
громадськість

Засідання
координаційної ради
служби у справах
дітей
райдержадміністрації
Засідання комітету
доступності

Лютий

Сім’ї які опинились в складних
життєвих обставинах, члени
координаційної ради

18 лютого
19 травня
09 вересня
15 грудня

Інваліди та маломобільні групи
населення

6
Ткачук В.Л., голова Громадської
ради
Кучмій Т.Д., головний спеціаліст
відділу організаційної роботи та
консультацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації 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

Карабенюк Тетяна Леонідівна,
начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації
тел. 2-18-60
dity@gl.kr-admin.gov.ua
Єременко Ольга Борисівна
головний спеціаліст відділу
регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства райдержадміністрації
тел. 2-18-60
arhitektura@gl.kr-admin.gov.ua

5
1
2
15. «Доступне житло»

3
Розширена нарада

4
22 лютого
23 травня
12 вересня
19 грудня

16. Попередження
насильства в сім’ї

Публікації в
районній газеті,
офіційному веб-сайті
райдержадміністрації

Березень

17. Фінансова, соціальна,
психологічна
підтримка учасників
АТО та членів їх
сімей, сприяння
вирішенню їх
соціально-побутових
проблем, вшанування
пам’яті загиблих
героїв
18. Прийомна сім’я:
проблеми і радощі

Електронні
консультації,
публікації в районній
газеті

Березень,
червень,
жовтень,
грудень

Засідання Клубу
спілкування
прийомних сімей

Березень,
червень,
вересень,
грудень

5
Громадяни, які потребують
поліпшення житла

Сім’ї, які опинилися в складних
життєвих обставинах, та, які
знаходяться на обліку в
Голованівському відділі ГУ
Національної поліції України в
області, структурні підрозділи
райдержадміністрації, центр
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, шкільні психологи
Учасники АТО та члени їх сімей,
центральна районна лікарня,
районний центр зайнятості,
управління Пенсійного фонду
України в районі, райвійськкомат,
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

Сім’ї, в яких виховуються
прийомні діти, громадські та
благодійні організації

6
Єременко Ольга Борисівна
головний спеціаліст відділу
регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства райдержадміністрації
тел. 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

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

Вишневська Ольга Олегівна,
головний спеціаліст районного
центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
тел. 3-00-03
inbox1@gl.kr-аdmin.gov.ua

6
1
2
19. Об’єднання
територіальних
громад. Стан справ та
перспективи

3
Розширена нарада

4
Березень

5
Сільські та селищні голови,
керівники установ та організацій
селища, керівники структурних
підрозділів райдержадміністрації

20. Про соціальний
захист учасників
ліквідації аварії на
ЧАЕС

Засідання «круглого
столу»

Квітень

Учасники ліквідації аварії на
ЧАЕС, громадські організації,
керівництво району

21. Забезпечення
системної та
комплексної політики
щодо підтримки сім’ї
на території району,
спрямованої на
збереження сімейних
цінностей,
формування
самодостатньої сім’ї
та її здатності до
усвідомленого
народження і
виховання дітей, а
також підвищення
соціального захисту
сімей, які опинилися в
складних життєвих
обставинах

Засідання круглого
столу

Травень

Сім’ї, які опинилися в складних
життєвих обставинах, структурні
підрозділи райдержадміністрації,
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, шкільні
психологи, Голованівський відділ
ГУ Національної поліції України в
Кіровоградській області

6
Єременко Ольга Борисівна
головний спеціаліст відділу
регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства райдержадміністрації
тел. 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
Дудник Антоніна Анатоліївна –
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
тел. 3-01-12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua

7
1
2
22. Благоустрій
населених пунктів
району

3
Засідання
Громадської ради
при районній
державній
адміністрації

4
Травень

5
Керівництво району, члени
громадської ради, запрошені

23. Надання допомоги
учасникам АТО,
членам їх сімей та
волонтерська
діяльність в районі

Засідання
Громадської ради
при районній
державній
адміністрації

Травень

Керівництво району, члени
громадської ради, запрошені

24. Про організацію в
районі пасажирських
перевезень
автобусними
маршрутами
загального
користування

Засідання
Громадської ради
при районній
державній
адміністрації

Травень

Керівництво району, члени
громадської ради, запрошені

Серпень

Громадськість, представники
депутатського корпусу районної
ради, ЗМІ

Публічне
25. Про затвердження
представлення
батьківської плати та
внесення змін до
положення про пільги
за навчання у
Голованівській дитячій
школі мистецтв та
Побузькій дитячій
музичній школі

6
Ткачук В.Л., голова Громадської
ради
Кучмій Т.Д., головний спеціаліст
відділу організаційної роботи та
консультацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
тел. 2-18-60
org@gl.kr-admin.gov.ua
Ткачук В.Л., голова Громадської
ради
Кучмій Т.Д., головний спеціаліст
відділу організаційної роботи та
консультацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
тел. 2-18-60
org@gl.kr-admin.gov.ua
Ткачук В.Л., голова Громадської
ради
Кучмій Т.Д., головний спеціаліст
відділу організаційної роботи та
консультацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
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
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26. Програма розвитку
малого та середнього
підприємництва у
Голованівському
районі на
2016-2020 роки

3
Розширена нарада,
електронні
консультації

4
Серпень

5
Керівники фермерських
господарств, суб’єкти
підприємницької діяльності,
юридичні та фізичні особи

27. Визначення
пріоритетних
напрямків роботи
галузі «Освіта»
у 2016/2017
навчальному
році
28. Проблеми ринку праці
та зайнятості
населення. Шляхи
взаємодії з
роботодавцями щодо
підвищення рівня
зайнятості населення.

Розширена колегія
відділу освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації

Серпень

Працівники освіти, громадськість
району

засідання
Громадської ради
при районній
державній
адміністрації

Вересень

Керівництво району, члени
громадської ради, запрошені

29. Стан оздоровлення та
відпочинку дітей
влітку, особливо
дітей, які потребують
особливої соціальної
підтримки

Засідання
Громадської ради
при районній
державній
адміністрації

Вересень

Керівництво району, члени
громадської ради, запрошені

6
Артвіх Ірина Олександрівна
начальник управління
економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та
надання адміністративних послуг
райдержадміністрації
тел. 2-18-60
ekonom@gl.kr-admin.gov.ua
Туз Сергій Віталійович, начальник
відділу освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації
тел. 2-18-35
inbox6@gl.kr-admin.gov.ua
Ткачук В.Л., голова Громадської
ради
Кучмій Т.Д., головний спеціаліст
відділу організаційної роботи та
консультацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
тел. 2-18-60
org@gl.kr-admin.gov.ua
Ткачук В.Л., голова Громадської
ради
Кучмій Т.Д., головний спеціаліст
відділу організаційної роботи та
консультацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
тел. 2-18-60
org@gl.kr-admin.gov.ua
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30. М.Грушевський:
історик, науковець,
літературознавець,
соціолог, публіцист,
письменник,
громадський та
політичний діяч
31. Виховання прийомних
дітей: матеріальне
забезпечення,
навчання.

3
Засідання «круглого
столу»

4
Вересень

5
Учні старших класів місцевої
школи, вчителі, працівники
культури, представники установ та
організацій селища, члени
громадських організацій

Засідання круглого
столу

Вересень

32. Про виконання в
районі Закону
України «Про
оздоровлення та
відпочинок дітей»

Підсумковий звіт в
районній газеті

Вересень

33. Співпраця органів
влади та органів
місцевого
самоврядування по
наданню допомоги
учасникам АТО та
членам їх сімей

Розширена нарада

Жовтень

Прийомні сім’ї, служба у справах
дітей райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб
для сім’ї дітей та молоді,
представники громадських
організацій
Громадськість району, відділ
освіти, молоді та спорту, служба у
справах дітей
райдержадміністрації, центральна
районна лікарня, спеціаліст
Новоархангельської виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування
Голови сільських та селищних рад,
керівники установ та організацій
селища, керівники структурних
підрозділів райдержадміністрації,
представники громадських
організацій, волонтери, радник
голови райдержадміністрації по
наданню допомоги учасникам
АТО

6
Кучмій Тетяна Дмитрівна,
головний спеціаліст відділу
організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
тел. 2-18-60
org@gl.kr-admin.gov.ua
Карабенюк Тетяна Леонідівна,
начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації
2-18-60
dity@gl.kr-admin.gov.ua
Дудник Антоніна Анатоліївна,
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
тел. 3-01-12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua
Кучмій Тетяна Дмитрівна,
головний спеціаліст відділу
організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
тел. 2-18-60
org@gl.kr-admin.gov.ua
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34. Про стан соціального
захисту інвалідів в
Голованівському
районі

3
Засідання круглого
столу

4
Грудень

5
Районна організація інвалідів,
громадська рада при
райдержадміністрації, районна
рада ветеранів

35. Бібліотечне
краєзнавство у
культурному просторі
регіону

Засідання круглого
столу

Грудень

Працівники бібліотечних,
музейних закладів району,
краєзнавці

36. Децентралізація: стан
справ та перспективи
розвитку району

Засідання
Громадської ради
при районній
державній
адміністрації

Грудень

Керівництво району, члени
громадської ради, запрошені

37. Проект програми
соціального та
економічного
розвитку району на
2017 рік

Засідання
Громадської ради
при районній
державній
адміністрації

Грудень

Керівництво району, члени
громадської ради, запрошені

6
Дудник Антоніна Анатоліївна,
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
тел. 3-01-12
inbox2@gl.kr-аdmin.gov.ua
Коваленко Надія Борисівна,
директор Голованівської районної
бібліотеки для дорослих
ім.С.В.Шеврякова,
тел. 2-24-99
inbox5@gl.kr-admin.gov.ua
Ткачук В.Л., голова Громадської
ради
Кучмій Т.Д., головний спеціаліст
відділу організаційної роботи та
консультацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
тел. 2 18 60
org@gl.kr-admin.gov.ua
Ткачук В.Л., голова Громадської
ради
Кучмій Т.Д., головний спеціаліст
відділу організаційної роботи та
консультацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
тел. 2 18 60
org@gl.kr-admin.gov.ua
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38. Затвердження плану
роботи Громадської
ради при
райдержадміністрації
на 2017 рік

3
Засідання
Громадської ради
при районній
державній
адміністрації

4
Грудень

5
Керівництво району, члени
громадської ради, запрошені

_________________________

6
Ткачук В.Л., голова Громадської
ради
Кучмій Т.Д., головний спеціаліст
відділу організаційної роботи та
консультацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
тел. 2 18 60
org@gl.kr-admin.gov.ua

