ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
15. 11. 2016 № 329
Орієнтовний план
проведення консультацій з громадськістю
на 2017 рік
№
з/п

Питання або проект
нормативно-правового акта

Захід, що
проводитиметься у
рамках консультацій
з громадськістю

1
1

2
Проведення урочистостей з
нагоди відзначення державних,
професійних, релігійних свят,
визначних та пам’ятних дат,
пов’язаних з життєдіяльністю
району
Моніторинг коментарів,
відгуків та інших матеріалів у
районній газеті «Вісті
Свалявщини» для визначення
позицій різних соціальних груп
населення та зацікавлених
сторін
Зустрічі з керівниками
громадських організацій,
політичних партій та
суб’єктами господарювання

3
Урочисті збори,
зустрічі, мітинги,
фестивалі, форуми,
конференції, круглі
столи тощо

2

3

Вивчення громадської
думки

Проведення засідань
круглих столів

Строк Соціальні групи населення
проведення та заінтересовані сторони,
консульта- на які поширюватиметься
цій
дія рішення, що буде
прийняте за результатами
консультацій
4
5
Протягом
Органи виконавчої влади,
року
органи місцевого
самоврядування, трудові
колективи, суб’єкти
господарювання,
громадськість району
Протягом
Інститути громадянського
року
суспільства, громадськість
району

Січень,
квітень,
липень,
жовтень

Керівництво
райдержадміністрації,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,

Контактні дані особи/
структурного підрозділу, відповідального за
проведення консультацій (телефон,
електронна адреса)
6
Відділ з питань
організаційної роботи та
управління персоналом
апарату
райдержадміністрації,
2-11-64
Відділ з питань
організаційної роботи та
управління персоналом
апарату
райдержадміністрації,
2-11-64
Відділ з питань
організаційної роботи та
управління персоналом
апарату

2

4

Про підсумки виконання
бюджету району за 2016 рік,
І квартал 2017 року, перше
півріччя 2017 року, 9 місяців
2017року

Розширені засідання
колегій райдержадміністрації,
висвітлення на
офіційній веб-сторінці
райдержадміністрації

Лютий,
квітень,
липень,
жовтень

5

Про стан додержання
законодавства з оплати праці

Щомісяця

6

Обговорення детальних планів
забудови територій

Засідання комісії з
питань погашення
заборгованості із
виплати заробітної
плати, пенсій,
стипендій та інших
соціальних виплат
Громадські слухання

7

Здійснення організаційних
заходів щодо створення
об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків

Наради, установчі
збори мешканців
багатоквартирних
будинків

8

Проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізни-

Засідання районного
конкурсного комітету

виконкоми місцевих рад

райдержадміністрації,
2-11-64

Виконкоми місцевих рад,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні органи
центральних органів
виконавчої влади, суб’єкти
господарювання.
Органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування, суб’єкти
господарювання

Фінансове управління
райдержадміністрації,
2-14-97

У міру
Органи виконавчої влади,
надходжень
органи місцевого
заяв від
самоврядування, суб’єкти
замовників господарювання, мешканці
населених пунктів району
У міру
Виконкоми місцевих рад,
надходжень
мешканці
заяв від
багатоквартирних
ініціативних
житлових будинків
груп
мешканців
багатоквартирних
будинків
У міру
Суб’єкти господарювання
надходжен-

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
2-18-89

Сектор містобудування
та архітектури
райдержадміністрації,
2-22-34
Сектор інфраструктури
та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації,
2-14-57

Сектор інфраструктури
та житлово-

3

ків на приміських автобусних
маршрутах загального
користування, що не виходять за
межі території району
9
Про хід виконання програми
Засідання
розвитку малого і середнього
координаційної ради
підприємництва району
райдержадміністрації з
питань розвитку
підприємництва
10
Про стан реалізації Програми
Форум місцевого
ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток,
розвитку
орієнтований на громаду-II”
11

Про стан захворюваності
населення на ГРВІ та грип у
районі протягом осінньозимового періоду

12

Про вирішення проблемних
питань щодо утримання доріг
комунальної власності в
зимовий період

13

Про здійснення заходів по
недопущенню та
розповсюдженню на території
району трихінельозу тварин

Засідання протиепідемічної комісії
райдержадміністрації,
висвітлення на
офіційній веб-сторінці
райдержадміністрації
Засідання районної
комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, висвітлення на офіційній
веб-сторінці
райдержадміністрації
Засідання Державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії,
висвітлення в районній
газеті „Вісті Свалявщини”,на офіційній

ня заяв від
субєктів
господарювання
Лютий,
липень

Органи виконавчої влади,
суб′єкти підприємницької
діяльності

комунального
господарства
райдержадміністрації,
2-14-57
Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
2-26-84

Січень,
лютий,
листопад

Громадські організації та
органи місцевого
самоврядування

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
2-26-84
Відділ охорони здоров′я
райдержадміністрації,
2-25-49

Лютий,
листопад

Керівники виконкомів
місцевих рад, установ,
організацій

Січень,
лютий,
грудень

Керівники виконкомів
місцевих рад, структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
підприємства житловокомунальної сфери, філія
„Свалявський райавтодор”

Сектор інфраструктури
та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації,
2-14-57

ІІ квартал

Сільгоспвиробники,
органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування,
громадські організації,
мешканці району

Відділ
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
2-28-52

4

14

15

16

17

18

19

веб-сторінці
райдержадміністрації
Про підсумки соціальноРозширені засідання
економічного розвитку району
колегії
за 2016 рік, за І квартал 2017
райдержадміністрації,
року, за перше півріччя 2017
висвітлення на
року, за 9 місяців 2017 рік
офіційній веб-сторінці
райдержадміністрації
Про стан укладання,
Засідання тристоронньої
реєстрації та виконання
соціально-економічної
колективних договорів
ради
Про ефективність роботи
суб’єктів господарювання –
надрокористувачів та
виробників мінеральних вод

Розширені наради при
голові райдержадміністрації за участі
керівників суб’єктів
господарювання
Інформаційно-профілактична Засідання ради з питань
робота щодо протидії
протидії туберкульозу
поширенню ВІЛ-інфекції серед та ВІЛ-інфекції/СНІДу,
населення, що ґрунтується на
висвітлення на
принципах поваги прав і
офіційній веб-сторінці
гідності людини і пропагує
райдержадміністрації
здоровий спосіб життя
Проведення місячника з
Колегія
благоустрою та поліпшення
райдержадміністрації,
санітарного стану населених
наради, висвітлення на
пунктів району, Всеукраїнської офіційній веб-сторінці
акції «За чисте довкілля»
райдержадміністрації
Про організоване закінчення
навчального року та
проведення державної

Нарада керівників
навчальних закладів,
батьківські збори,

Лютий,
квітень,
липень,
жовтень
Лютий,
вересень

Лютий,
серпень

Березень,
листопад

Березень,
квітень,
жовтень

Березень

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад,
територіальні органи
центральних органів
виконавчої влади
Трудові колективи
суб’єктів господарювання

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
2-26-84
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
2-18-89

Керівники виконкомів
місцевих рад, користувачі
родовищ мінеральних
вод,структурні підрозділи
райдержадміністрації
Виконкоми місцевих рад,
структурні підрозділи
райдержадміністрації

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
2-26-84
Відділ охорони здоров′я
райдержадміністрації,
2-25-49

Виконкоми місцевих рад,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
підприємства, організації,
установи, мешканці
району
Педагогічні колективи,
випускники
загальноосвітніх закладів,

Сектор інфраструктури
та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації,
2-14-57
Відділ освіти
райдержадміністрації,
2-24-93

5

підсумкової атестації

20

Про проведення зовнішнього
незалежного оцінювання
2017 року

21

Про організацію літнього
відпочинку та оздоровлення
дітей у 2017 році

22

Про підсумки проходження
опалювального сезону 20162017 років та підготовка до
осінньо-зимового періоду
2017-2018 років

23

Про хід виконання програми
зайнятості населення на період
2017 рік

24

Про стан розвитку санаторнокурортного та туристичнорекреаційного комплексу

обговорення на сайті,
працівники відділу
освіти райдержадміністрації
Батьківські збори,
обговорення на сайті,
працівники відділу
освіти райдержадміністрації
Колегія
райдержадміністрації,
наради, батьківські
збори, обговорення на
сайті відділу освіти
райдержадміністрації
Колегії
райдержадміністрації,
висвітлення на
офіційній веб-сторінці
райдержадміністрації
Колегія
райдержадміністрації,
висвітлення на
офіційній веб-сторінці
райдержадміністрації
Засідання районної
галузевої ради
підприємців сфери
санаторно-курортного
та туристичного
бізнесу

батьківська громадськість

Квітень

Педагогічні колективи,
випускники
загальноосвітніх закладів,
батьківська громадськість

Відділ освіти
райдержадміністрації,
2-24-93

Травень,
серпень

Педагогічні колективи,
учні загальноосвітніх
закладів

Сектор молоді та спорту
райдержадміністрації,
2-24-93

Травень,
вересень

Листопад

Липень

Виконкоми місцевих рад,
Сектор інфраструктури
структурні підрозділи
та житловорайдержадміністрації,
комунального
житлово-комунальні,
господарства
енергопостачальні служби, райдержадміністрації,
бюджетні установи та
2-14-57
організації
Органи виконавчої влади, Управління соціального
органи місцевого
захисту населення
самоврядування, суб’єкти
райдержадміністрації,
господарювання
2-18-89
Виконкоми місцевих рад,
суб’єкти господарювання
туристично-рекреаційної
галузі

Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації,
2-27-67
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25

26

27

Про роботу навчальних
закладів у новому 2017-2018
навчальному році
Про стан реалізації райдержадміністрацією державної
регуляторної політики
Звіт райдержадміністрації про
виконання делегованих
повноважень районної ради

28

Про прогноз соціальноекономічного розвитку району
на 2018 рік

29

Планування діяльності з
підготовки проектів
регуляторних актів та заходів з
проведення базового,
повторного та періодичного
відстеження результативності
регуляторних актів
райдержадміністрації та
районної ради на 2018 рік

Районна конференція
педагогічних
працівників
Засідання
координаційної ради
райдержадміністрації з
питань розвитку
підприємництва
Засідання колегії
райдержадміністрації,
сесія районної ради,
опублікування проекту
звіту в районній газеті
«Вісті Свалявщини»,
на офіційній вебсторінці
райдержадміністрації
Колегія
райдержадміністрації,
висвітлення на
офіційній веб-сторінці
райдержадміністрації
Нарада за участі
суб’єктів
господарювання,
висвітлення на
офіційній веб-сторінці
райдержадміністрації

Серпень

Педагогічні колективи

Липень,
грудень

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад,
суб’єкти господарювання

Відділ освіти
райдержадміністрації,
2-24-93
Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
2-26-84

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
депутати районної ради,
громадськість

Відділ з питань
організаційної роботи та
управління персоналом
апарату
райдержадміністрації,
2-11-64

Грудень

Органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування, суб’єкти
господарювання

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
2-26-84

Грудень

Органи виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування, суб’єкти
господарювання

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
2-26-84

ІІ квартал

7

30

Про проект районного бюджету
на 2018 рік

Колегія
райдержадміністрації,
висвітлення на
офіційній веб-сторінці
райдержадміністрації

Грудень

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад

Фінансове управління
райдержадміністрації,
2-14-97

