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Орієнтовний плай
проведення консультацій з громадськістю
щодо формування та реалізації державної політики на 2017 рік

! №

1.

1 2.

3.
4.

Питання, що виносяться на
громадське обговорення

В ивчення гром адської думки в
Н овопсковському районі щодо
актуальн и х питань соціальноекономічного та суспільнополітичного розвитку району
Прр ведення виїзних публічних
консультацій з громадськістю , у тому
числі, за участю Гром адської ради
при Н овопсковській
райдерж адм іністрації з актуальних
п итань соціально-економічного, та
гуманітарного розвитку району
П роведення заходів щодо відзначення
в У країн і року У країн ської револю ції
1917 — 1921 років
О прилю днення проектів

Форма та способи
проведення
Термін
консультацій з проведення
громадськістю консультацій

Проведення
експрес-аналізу,
ком ентарів,
відгуків, ін тер в’ю

Структурні підрозділи РДА,
територіальні підрозділи, що
проводять консультації з
громадськістю

Порядок
оприлюднення
інформації про
проведення
консультацій з
громадськістю

П ротягом
року

Відділ організаційної роботи та
В исвітлення в
з в ’язків з громадськістю апарату
місцевих ЗМІ
райдерж адм іністрації

П ублічні
гром адські
обговорення

П ротягом
року

Відділ економічного розвитку і
торгівлі райдерж адм іністрації та
В исвітлення в
відділ організаційної роботи та
місцевих ЗМІ
з в ’язків з громадськістю апарату
райдерж адміністрації

Засідання
«круглого столу»

П ротягом
року

Відділи освіти, культури
райдерж адміністрації

В исвітлення в
місцевих ЗМІ

В исвітлення на

Постійно,

Ю ридичний відділ апарату

В исвітлення в

регуляторних актів органів
виконавчої влади Н овопсковського
району з метою одержання зауваж ень
і пропозицій від фізичних осіб,
громадських об’єднань, а також їх
публічні обговорення

Розгляд проектів нормативно правових актів та інформаційно
аналітичних матеріалів до них
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Про реалізацію у Н овопсковському
районі Закону У країни «Про
добровільне об’єднання
територіальних громад»
Проведення консультацій з
громадськістю ш ляхом «прямих»
телефонних ліній

офіційній сторінці
РДА в мережі
ґасеЬоок,
обговорення за
участю
громадських
організацій
району
В исвітлення на
офіційній сторінці
РДА в мережі
ґасеЬоок,
обговорення за
участю
гром адських
організацій
Засідання
гром адської ради
при РДА,
гром адські
слухання
«П рямі»
телефонні лінії

Засідання
Про реалізацію Комплексної районної
гром адської ради
програми соціального захисту
при РДА,
населення Н овопсковського району
громадські
на 2016-2020 роки
слухання
Д руковані
Інформування про діяльність
м атеріали
підрозділів місцевих органів
районної газети
Основні питання призначення
Д руковані

протягом
року

райдерж адміністрації

місцевих ЗМ І

&

Постійно,
протягом
року

Ю ридичний відділ апарату
райдерж адм іністрації
В исвітлення в
місцевих ЗМ І

П ротягом
року

Відділ організаційної роботи та
Висвітлення в
з в ’язків з громадськістю апарату місцевих ЗМ І
райдерж адм іністрації

П ротягом
року

Загальний відділ апарату
райдерж адміністрації, керівники
структурних підрозділів РДА
У правлін ня соціального захисту
населення райдерж адм іністрації

П ротягом
року

С труктурні підрозділи
райдерж адм іністрації

П ротягом

У правлін ня соціального захисту В исвітлення в

П ротягом
року

В исвітлення в
місцевих ЗМ І
В исвітлення в
місцевих ЗМІ

Висвітлення в
місцевих ЗМ І

населенню державних соціальних
гарантій у 2017 році

п.
12.

Про виконання районного бюджету
за 2016 рік
Звіти головних розпорядників
бюджетних кош тів за 2016 рік

матеріали
районної газети,
виступи на
навчанні
сільських,
селищ них рад
Засідання
громадської ради
при РДА
Засідання
громадської ради
при РДА

року

І квартал
І квартал

О бговорення реалізації в
Н овопсковському районі проектів,
Засідання
програм та ініціатив Європейського
П ротягом
13.
гром адської ради
Союзу, П рограми розвитку
року
при РДА
О рганізації О б’єднаних Націй, інш их
між народних організацій
С емінарипрезентації за
участю
Реалізація законів У країни щодо
громадських
І квартал
14. соціального захисту інвалідів на
організацій
та протягом
території району
інвалідів,
року
засідання
гром адської ради
при РДА
Д руковані
Про відзначення ю вілейних дат у
15.
м атеріали
Січень
Н овопсковському районі в 2017 році
районної газети
Про підсумки роботи зі зверненням и Засідання колегії
16. громадян за 2016 рік та виконання
райдержадміністр
Січень
І
Закону У країни «Про доступ до
а-ції, засідання

населення райдерж адміністрації місцевих ЗМ І

У правління фінансів
райдерж адміністрації

В исвітлення в
місцевих ЗМ І

С труктурні підрозділи
райдерж адміністрації

В исвітлення в
місцевих ЗМІ

Відділ економічного розвитку і
торгівлі райдерж адміністрації та
В исвітлення в
відділ організаційної роботи та
м ісцевих ЗМІ
зв ’язків з громадськістю апарату
райдерж адм іністрації

У правлін ня соціального захисту В исвітлення в
населення райдерж адміністрації місцевих ЗМІ

Відділ організаційної роботи та
В исвітлення в
з в ’язків з громадськістю апарату
м ісцевих ЗМ І
райдерж адміністрації
Загальн ий відділ апарату
райдерж адміністрації

В исвітлення в
м ісцевих ЗМ І

публічної інформації»

17.

18.

19.

Про підсумки економічного і
соціального розвитку району та
виконання бюджету за 2016 рік
П лан загально районних заходів з
нагоди відзначення 72-ї річниці
П еремоги у Другій світовій війні
Про ш ляхи поліпш ення ситуації із
захворю ваністю на туберкульоз в

20.

Про організацію оздоровлення та
відпочинку дітей району у 2017 році

21.

Про стан справ щодо
прац евлаш туван н я молоді в районі

22.

Про проблемні питання щодо
легалізації трудових відносин та

23.

24.

П ропаганда здорового способу ж иття,
п роф ілакти ка правопоруш ень та
негативних проявів в молодіжному та
дитячому середовищ і (ксенофобія,
расизм), створення умов для
змістовного дозвілля дітей та батьків
П ідтримка одиноких батьків та
одиноких матерів, які самі виховую ть
дітей

гром адської ради
при РДА
Засідання колегії
РДА
обговорення за
участю
громадських
організацій
Засідання колегії
райдерж адміністр
а-ції
Засідання
гром адської ради
при РДА
Засідання
гром адської ради
при РДА
Засідання
гром адської ради
при РДА

Лю тий

Відділ економічного розвитку і
торгівлі райдерж адміністрації,
управління фінансів
райдерж адміністрації

В исвітлення в
місцевих ЗМ І

Березень

Відділ організаційної роботи та
В исвітлення в
з в ’язків з громадськістю апарату
місцевих ЗМІ
райдерж адміністрації

Березень

Н овопсковське РТМ О

П ротягом
року

Відділи освіти
Висвітлення в
райдержадміністрації,
управління соціального захисту місцевих ЗМІ
населення райдерж адміністрації

П ротягом
року

Висвітлення в
місцевих ЗМІ

Н овопсковський районний центр В исвітлення в
місцевих ЗМІ
зайнятості

П ротягом
року

Н овопсковське відділення
В исвітлення в
С таробільської ОДПІ ГУ
місцевих ЗМІ
М індоходів у Л уганській області

Засідання
гром адської ради
при РДА

П ротягом
року

Відділи освіти
р ай держадміністр ації

Висвітлення в
місцевих ЗМІ

Засідання
громадської ради
при РДА

П ротягом
року

Відділи освіти
райдерж адміністрації, служба у
справах дітей РДА

В исвітлення в
місцевих ЗМІ

25.

26.

27.

28.

Про підсумки роботи житловокомунального господарства та
соціальної сфери в опалю вальний
період 2016-2017 роки

Засідання колегії
райдерж адміністр
а-ції

П роф ілактика корупційних діянь в
органах місцевого сам оврядування та
«К руглий стіл»
органах виконавчої влади
Про стан та перспективи розвитку
дитячо-ю нацького спорту

Про розвиток районного
пасаж ирського транспорту до 2020

29.

Підсумки розвитку освіти району в
2016 - 2017 навчальном у році та
завдання на 2017 - 2018 роки

ЗО.

Про підсумки економічного і
соціального розвитку району та
виконання бюджету за І півріччя
2017 року

«К руглий стіл»
Засідання
громадської ради
при
райдержадміністр
а-ції
Районна серпнева
конф еренція
педагогічних
працівників

К вітень

III квар тал

Відділ містобудування,
архітектури, ж итловокомунального господарства та
будівництва
райдерж адміністрації

В исвітлення в
місцевих ЗМ І

Ю ридичний відділ апарату
райдерж адміністрації

В исвітлення в
місцевих ЗМІ

III квартал Відділ освіти
райдерж адміністрації
П ротягом
року
Відділ економічного розвитку і
торгівлі райдерж адміністрації

Серпень

Відділ освіти
райдерж адміністрації

В исвітлення в
місцевих ЗМІ

Висвітлення в
місцевих ЗМІ

Висвітлення в
місцевих ЗМІ

Серпень

Відділ економічного розвитку і
торгівлі райдерж адміністрації,
управління фінансів
райдерж адміністрації

В исвітлення в
місцевих ЗМ І

31.

Засідання
Про залучення М іжнародної технічної
Громадської ради
допомоги для сталого розвитку
при РДА

П ротягом
року

Відділ економічного розвитку і
торгівлі райдерж адміністрації

Висвітлення в
місцевих ЗМІ

32.

«Європейський тиждень місцевої
демократії»

«Круглий стіл»

Ж овтень

33.

Про держ авну соціальну допомогу

Телефонна

Ж овтень

Засідання колегії
райдерж адміністр
а-ції

Відділ організаційної роботи та
Висвітлення в
зв ’язків з громадськістю апарату
місцевих ЗМІ
райдерж адміністрації
У правлін ня соціального захисту В исвітлення в

населення райдерж адміністрації місцевих ЗМ І

«гар яч а лінія»
малозабезпеченим сім ’ям, сім ’ям з
дітьми, інвалідам дитинства та дітям
інвалідам, надання ж итлових
субсидій населенню
Листопад

С луж ба у справах дітей
райдерж адм іністрації

Висвітлення в
місцевих ЗМІ

35.

П ідсумки роботи аграрного сектору за
Засідання колегії
2017 рік та планування роботи на 2018
райдерж адміністр
рік
а-ції

Листопад

У правлін ня агропромислового
розвитку райдерж адміністрації

В исвітлення в
місцевих ЗМІ

36.

Про підтримку молодих підприємців
району

Засідання
Г ром адської ради
при РДА

П ротягом
року

Відділ економічного розвитку і
торгівлі райдерж адміністрації

В исвітлення в
місцевих ЗМІ

37.

В сеукраїнський тиждень права. Влада
«К руглий стіл»
і гром адянське суспільство

34.

С оціально-правовий захист дітей

; 38.

«К руглий стіл»

Засідання
П ро виконання У казу Президента
Г ром адської ради
У країни № 534 Про пріоритетні
при РДА
заходи щодо сприяння зміцненню
нац іон альної єдності та консолідації
українського суспільства, підтримки
ініціатив громадськості у цій сфері»
та про виконання У казу Президента
У країни № 68 «Про сприяння
розвитку гром адянського суспільства

Г рудень
П ротягом
року

Відділ організаційної роботи та
з в ’язків з громадськістю апарату
райдерж адм іністрації
Відділ організаційної роботи та
зв’язків з громадськістю апарату
райдерж адміністрації

В исвітлення в
місцевих ЗМІ
В исвітлення в
місцевих ЗМІ

