ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю Онуфріївською райдержадміністрацією на 2017 рік
№
з/п

Питання або проект
нормативноправового акта

Захід, що
Строк
Соціальні групи
проводитиметься у
проведення
населення та
рамках консультацій консультацій заінтересовані сторони,
з громадськістю
на які
поширюватиметься дія
рішення , що буде
прийняте за
результатами
консультацій

«Соціальні проблеми
людства: ВІЛ/СНІД,
наркоманія,
алкоголізм»

Конференція на базі
Зибківської ЗШ І-ІІІ ст.

2

Про підсумки роботи
сфери культури району
у 2016 році та завдання
на 2017 рік

Розширене засідання
ради відділу культури і
туризму
райдержадміністрації

3

Про заплановані заходи
програми «Молодь
Онуфріївщини» на
2016-2020 роки

Засідання за «круглим
столом»

1

Контактні дані
особи/структурного
підрозділу,
відповідального за
проведення
консультацій
(телефон)

Учнівська молодь, батьки
учнів, педагогічний
колектив Зибківської ЗШ
І-ІІІ ст.

Самородченко Олена
Григорівна – начальник
відділу освіти районної
державної адміністрації
тел. 20-073

лютий
2017 року

Керівництво району,
працівники закладів
культури району

Балим Світлана
Олександрівна –
начальник відділу
культури і туризму
райдержадміністрації
тел. 20-241

лютий
2017 року

Громадськість, органи
виконавчої влади

Терещенко Тетяна
Володимирівнаголовний спеціаліст
сектору молоді та
спорту

січень
2017 року

4

Формування здорового
Засідання
способу життя,
координаційної ради з
протидія поширенню
питань профілактики
наркоманії та
наркоманії та протидії
злочинності, пов’язаної злочинності, пов’язаної
з незаконним обігом
з незаконним обігом
наркотичних засобів,
наркотичних засобів,
психотропних речовин психотропних речовин
та прекурсорів
та прекурсорів при
районній державній
адміністрації

6

Стан виконання
делегованих
повноважень
сільськими та
селищними радами
району
Звіт про виконання у
2016 році районної
програми розвитку
інформаційновидавничої галузі
Онуфріївського
району на 2016-2019
роки

7

Про виконання
програми економічного

5

лютий,
жовтень
2017 року

Громадськість району,
громадські організації,
структурні підрозділи
райдержадміністрації

Засідання громадської
ради при
райдержадміністрації

лютийлистопад
2017 року

Керівництво
райдержадміністрації,
члени громадської ради
при райдержадміністрації

Електронна
консультація

лютий
2017 року

Громадськість району,
громадські організації

березень
2017 року

Керівництво
райдержадміністрації,

Засідання громадської
ради при

райдержадміністрації,
тел. 20-820
Фірсова Валентина
Борисівна – директор
районного центру
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
тел. 20-455

Постриган Наталія
Іванівна - начальник
відділу організаційної
роботи апарату
райдержадміністрації
тел. 20-261
Єрмакова Ірина
Миколаївна - завідувач
сектору інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
райдержадміністрації,
громадська рада при
райдержадміністрації
тел. 20-666
Нестерова Оксана
Вікторівна – начальник

і соціального розвитку
Онуфріївського району
за 2016 рік

райдержадміністрації

«Доросле життя, яке
воно?»

Засідання за «круглим
столом»

березень
2017 року

9

Про звіт з виконання
районного бюджету за
2016 рік

Публічне
представлення звіту
про виконання
районного бюджету за
2016 рік на засіданні
громадської ради при
райдержадміністрації

березень
2017 року

Керівництво
райдержадміністрації,
фінансове управління
райдержадміністрації,
розпорядники коштів
районного бюджету,
представники
депутатського корпусу
районної ради,
громадської ради при
райдержадміністрації,
редакція газети
«Придніпров’я»

Калантаєвська Світлана
Миколаївна – начальник
фінансового управління
районної державної
адміністрації
тел. 21-087

10

Про виконання
Засідання за круглим
районної програми
столом
забезпечення
соціальним та
впорядкованим житлом

березень
2017 року

Діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського
піклування, які
проживають на території
району

Залюбовська Олена
Анатоліївна– начальник
служби у справах дітей
районної державної
адміністрації

8

сільські та селищні
голови, члени
координаційної ради,
представники
громадських організацій
Прийомні діти, дітивихованці, залучені
волонтери

відділу економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації
тел. 20-754
Білан Наталія
Олександрівна –
головний спеціаліст
районного центру
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
тел. 20-455

11

12

дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування на період
до 2016 року
Звіт про підсумки
роботи
агропромислового
комплексу району в
2016 році

«Організація літнього
відпочинку учнів у
загальноосвітніх
навчальних закладах»

тел.20-557

Засідання громадської
ради при
райдержадміністрації

березень
2017 року

Нарада
квітеньтравень
2017 року

Керівництво району,
члени грмадської ради

Зозуля Ольга
Володимирівна –
начальник відділу
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
тел..20-703

Керівництво району,
директори шкіл,
Держспродспоживслужба
в Онуфріївському районі,
медичні працівники,
сільські та селищні
голови

Самородченко Олена
Григорівна – начальник
відділу освіти районної
державної адміністрації
тел. 20-073

Фірсова Валентина
Борисівна – директор
районного центру
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
тел. 20-455

13

«Взаємодія всіх
структур щодо
вирішення проблем
учасників АТО»

Засідання за «круглим
столом»

квітень
2017 року

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
установи,секретарі
сільських, селищних рад,
громади району

14

Про стан державноцерковних та
міжконфесійних
відносин в районі

Зустріч з керівниками
та представниками
релігійних організацій
району

квітень травень
2017 року

Керівництво
райдержадміністрації,
керівники релігійних
організацій району

Єрмакова Ірина
Миколаївна - завідувач
сектору інформаційної
діяльності та

Про заходи щодо
соціальної та медичної
реабілітації громадян,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
Актуальні питання
галузі охорони
здоров’я

Засідання за « круглим
столом»

квітень
2017 року

Керівництво району,
учасники ліквідації аварії
на ЧАЕС

Засідання за «круглим
столом»

квітень
2017 року

Керівництво району,
медичні працівники,
члени громадської ради

17

Попередження та
профілактика
негативних явищ в
молодіжному
середовищі

Засідання за «круглим
столом»

травень
2017 року

18

«Про реалізацію
Концепції національнопатріотичного
виховання учнівської
молоді»

Засідання за «круглим
столом»

15

16

19

Про стан виконання

Обговорення

травень
2017 року
ІІ квартал

Громадські організації,
структурні
підрозділи,органи
місцевого
самоврядування
Педагогічний колектив
школи, батьки учнів

Керівництво району,

комунікацій з
громадськістю
райдержадміністрації,
громадська рада при
райдержадміністрації
тел. 20-666
Тарабан Олег
Вікторович – начальник
управління праці та
соціального захисту
населення районної
державної адміністрації
тел. 20-131
Іванченко Лідія
Олександрівнаголовний лікар
Онуфріївської ЦРЛ,
тел. 20-533
Фірсова Валентина
Борисівна – директор
районного центру
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
тел.20-455
Самородченко Олена
Григорівна – начальник
відділу освіти районної
державної адміністрації
тел. 20-073
Тарабан Олег

Програми житлових
субсидій за
результататами
закінчення
опалювального сезону
20
Про актуальні питання
у сфері охорони
культурної спадщини

результатів на
засіданні громадської
ради при
райдержадміністрації

Засідання
консультативної ради з
питань охорони
культурної спадщини
при відділі культури і
туризму
райдержадміністрації

2017 року

Члени Громадської ради

Керівництво району,
сільські та селищні
голови району
щокварталу

21

Про актуальні питання
розвитку установ
фізкультури і спорту
району

Засідання за «круглим
столом»

щокварталу

22

Пропаганда здорового
способу життя

Зустріч з
громадськістю

червень
2017 року

Вікторович – начальник
управління праці та
соціального захисту
населення районної
державної адміністрації
тел. 20-131
Балим Світлана
Олександрівна –
начальник відділу
культури і туризму
райдержадміністрації
тел. 20-241

Спортивна громадськість
Чаун Сергій
району
Миколайович- завідувач
сектору молоді та
спорту
райдержадміністрації,
тел.20-820
Громадськість району
Чаун Сергій
Миколайович- завідувач
сектору молоді та
спорту
райдержадміністрації,
Терещенко Тетяна
Володимирівна головний спеціаліст
сектору молоді та
спорту
райдержадміністрації,
тел..20-820

23

Стан виплати орендної
плати за земельні
ділянки, земельні
частки (паї) у 2017 році

Засідання громадської
ради при
райдержадміністрації

червень
2017 року

24

«Про підсумок роботи
галузі освіти за 2016
рік, та підготовку до
нового навчального
року»

Конференція

серпень
2017 року

25

Про підготовку до
опалювального
періоду 2017-2018
року на об’єктах
житловокомунального
господарства та
соціальної сфери
району

26

Порядок взаємодії
суб’єктів соціальної
роботи щодо виявлення
та надання послуг
сім’ям, які опинилися в
складних життєвих
обставинах

Електронні
консультації, зустрічі
з громадськістю

Нарада

вересень
2017
року

вересень
2017 року

Керівництво району,
члени грмадської ради

Зозуля Ольга
Володимирівна –
начальник відділу
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
тел..20-703

Керівництво району,
сільські та селищні
голови, методисти
відділу освіти
райдержадміністрації,
педагогічні працівники

Самородченко Олена
Григорівна – начальник
відділу освіти районної
державної адміністрації
тел. 20-073

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
сільські та селищні
ради району, жителі
багатоквартирних та
одноквартирних
житлових будинків

Явтушенко Микола
Іванович– начальник
відділу містобудування,
архітектури, житловокомунального
господарства та
будівництва
районної державної
адміністрації
тел. 2-10-04
Фірсова Валентина
Борисівна – директор
районного центру
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
тел. 20-455

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
секретарі сільських,
селищних рад,
громадськість району

«Про підготовку,
організацію і
проведення ЗНО/ДПА
у загальноосвітніх
навчальних закладах»

Батьківські збори

28

Про здійснення заходів
з виконання державних
програм соціального
захисту громадян
похилого віку

Зустріч з громадянами
похилого віку,
ветеранами війни,
праці, дітьми війни.

29

Про профілактику ВІЛінфекції та боротьбу зі
СНІДом в
Онуфріївському
районі.

Засідання за «круглим
столом»

30

Про стан виконання в
районі Закону України
«Про доступ до
публічної інформації»

31

Про орієнтовний план
проведення

27

методисти відділу освіти
райдержадміністрації,
батьки учнів

Самородченко Олена
Григорівна – начальник
відділу освіти районної
державної адміністрації
тел. 20-073

жовтень
2017 року

Керівництво району,
ветерани війни і праці

Тарабан Олег
Вікторович – начальник
управління праці та
соціального захисту
населення районної
державної адміністрації
тел. 20-131

жовтень
2017 р.

Керівництво району,
медичні працівники,
члени громадської ради

Іванченко Лідія
Олександрівна,головний лікар
Онуфріївської ЦРЛ,
тел. 20-533

Засідання громадської
ради при
райдержадміністрації

грудень
2017 року

Сектор інформаційної
діяльності та комунікацій
з громадськістю
райдержадміністрації,
члени громадської ради
при райдержадміністрації

Засідання громадської
ради при

грудень
2017 року

Керівництво
райдержадміністрації,

Єрмакова Ірина
Миколаївна - завідувач
сектору інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
райдержадміністрації,
громадська рада при
райдержадміністрації
тел. 20-666
Єрмакова Ірина
Миколаївна - завідувач

жовтеньлистопад
2017 року

консультацій з
райдержадміністрації
громадськістю
Онуфріївською
райдержадміністрацією
на 2018 рік

32

33

Про забезпечення
доступності інвалідів
та інших мало
мобільних груп
населення до
об’єктів соціальної
та інженернотранспортної
інфраструктури

Про програму
економічного і
соціального розвитку
на 2018 рік

Засідання районного
комітету
забезпечення
доступності інвалідів
та інших мало
мобільних груп
населення до
об’єктів соціальної
та інженернотранспортної
інфраструктури
райдержадміністрації
Засідання громадської
ради при
райдержадміністрації

члени громадської ради
при райдержадміністрації

травень,
грудень
2017 року

грудень
2017 року

сектору інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
райдержадміністрації,
громадська рада при
райдержадміністрації
тел. 20-666
Ветерани війни і праці,
Явтушенко Микола
Іванович– начальник
інваліди,
маломобільні
відділу містобудування,
групи населення району
архітектури, житловокомунального
господарства та
будівництва
районної державної
адміністрації
тел. 2-10-04
Керівництво
райдержадміністрації,
сільські та селищні
голови, члени
координаційної ради,
представники
громадських організацій

Нестерова Оксана
Вікторівна – начальник
відділу економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації
тел. 20-754

34

Реалізація в районі Засідання за «круглим
Національного плану столом»
дій щодо реалізації
Конвенції ООН про
права дитини

грудень
2017 року

Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
кримінальна міліція в
справах дітей, центральна
районна
лікарня,
громадськість

Залюбовська Олена
Анатоліївна –
начальник служби у
справах дітей
райдержадміністрації
тел. 20-557

35

Про стан та якість Засідання громадської
надання
ради при
адміністративних
райдержадміністрації
послуг через Центр
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації

грудень
2017 року

Керівництво
району,
члени громадської ради
при райдержадміністрації

Журавльова Наталія
Миколаївна- завідувач,
адміністратор сектору
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації
тел.20-437

___________________________

