Про затвердження орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю у 2016 році
Відповідно до 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,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 травня 2015
року №191-р “Про Порядок проведення консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації державної політики”, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 26 травня 2015 року №129-р “Про
Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та
реалізації державної політики”, з урахуванням пропозицій громадської ради
при Компаніївській районній державній адміністрації:
1. Затвердити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю
у 2016 році (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації від 29 грудня 2014 року №328-р “Про затвердження
орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю у 2015 році”.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників
голови
райдержадміністрації
відповідно
до
розподілу
функціональних обов’язків.
Заступник голови районної
державної адміністрації

А.РОМАНОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Компаніївської районної
державної адміністрації
" " грудня 2015 №
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю у 2016 році
№
Питання
Форма та
Термін
Соціальні групи
Контактні дані
з/п
способи
проведення
населення та
особи/структурного підрозділу
проведення
консультацій
заінтересовані
райдержадміністрації
консультацій з
сторони, на які
відповідального за проведення
громадськістю
поширюватиметься консультацій з громадськістю
дія рішення, що
буде прийняте за
результатами
консультацій
1. Звіт
про виконання Засідання
за Лютий
Громадськість
Панасюк Юрій Іванович –
районного бюджету за “круглим
2016 року
району, громадські начальник
фінансового
2015 рік.
столом”
об’єднання
управління райдержадміністрації,
тел. 05240-2-06-63
2.

Якісна освіта – стандарт Засідання
нового покоління.
«круглим
столом»

3.

Про стан соціального Засідання
захисту громадян, які “круглим
постраждали
внаслідок столом”
аварії на ЧАЕС.

за Лютий
березень
року

- Медпрацівники,
Шмега Василь Богданович –
2016 батьки
школярів, начальник
відділу
освіти
дітей
дошкільного райдержадміністрації,
віку,
психологи, тел. 05240-2-04-00
представники
громадських
організацій
за Квітень
Громадськість
Кочубей Леся Григорівна –
2016 року
району, особи, що начальник
управління
постраждали
соціального захисту населення
внаслідок аварії на райдержадміністрації,

4.

5.

Проект
розпорядження Електронна
про проведення спільних консультація
заходів до відзначення
Днів
пам’яті
та
примирення в Україні,
Перемоги.
Реалізація в районі права Засідання
дитини на сімейні форми “круглим
виховання.
столом”

6.

Про стан розвитку спорту Засідання
та організація проведення “круглим
фізкультурно - спортивних столом”
заходів.

7.

Про підготовку до нового Конференція
навчального
2016/2017
року.

8.

Проект
розпорядження Засідання
про
підготовку
та “круглим
відзначення
Дня столом”
незалежності України.

9.

Про
роботу Електронна
Координаційного центру консультація
надання
допомоги
учасникам

Квітень
2016 року

за Червень
2016 року

за Липень
2016 року

Серпень
2016 року

за Серпень
2016 року

Жовтень
2016 року

ЧАЕС
тел. 05240-2-04-63
Громадськість
Колтунова Світлана Вікторівна –
району, громадські завідувач сектору інформаційної
організації
діяльності та комунікацій з
громадськістю
апарату
райдержадміністрації,
тел. 05240-2-02-31
Громадськість
Карандєєв Юрій Вікторович –
району, громадські начальник служби у справах дітей
організації
райдержадміністрації,
тел. 05240-2-04-25
Громадські
організації

Стеценко Юлія Іванівна –
завідувач
сектору молоді та
спорту райдержадміністрації,
тел. 05240-2-04-25

Громадськість
Шмега Василь Богданович –
району, громадські начальник
відділу
освіти
організації,
райдержадміністрації,
представники галузі тел. 05240-2-04-00
освіта
Громадськість
Колтунова Світлана Вікторівна –
району, громадські завідувач сектору інформаційної
організації
діяльності та комунікацій з
громадськістю
апарату
райдержадміністрації,
тел. 05240-2-02-31
Громадські
Кочубей Леся Григорівна –
організації
начальник
управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації,

антитерористичної
операції та членам їх
сімей.
10. Туристичні
перлини Конференція
Компаніївського району.

Листопад
2016 року

11. Про районний бюджет на Електронна
2017 рік.
консультація

Грудень
2016 року

12. Про проект програми Засідання
соціально – економічного “круглим
розвитку
району
на столом”
2016 рік.

тел. 05240-2-04-63

за Грудень
2016 року

Громадськість
Мунтян Наталія Борисівна –
району, громадські начальник
відділу
культури,
організації,
туризму та культурної спадщини
представники
райдержадміністрації,
соціально
– тел..05240-2-09-32
відповідального
бізнесу
Громадськість
Панасюк Юрій Іванович –
району, громадські начальник
фінансового
організації
управління райдержадміністрації,
тел.05240-2-06-63

Громадськість
Матушенко
Світлана
району, громадські Володимирівна – начальник
організації
відділу економічного розвитку,
торгівлі
та
інфраструктури
райдержадміністрації,
тел.05240-2-06-31
13. Обговорення проекту
Електронні
Грудень
Громадськість
Колтунова Світлана Вікторівна –
Орієнтовного
плану консультації
2016 року
району, громадські завідувач сектору інформаційної
проведення консультацій
організації
діяльності та комунікацій з
з громадськістю
громадськістю
апарату
райдержадміністрацією
райдержадміністрації,
у 2017 році.
тел. 05240-2-02-31
_________________________________________________________________________________

