від 29 грудня 2018 року

№ 396-р

Про затвердження орієнтовного
плану проведення консультацій з
громадськістю на 2019 рік
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 та на виконання
розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від
21 травня 2015 року № 191-р "Про Порядок проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики" та від
27 грудня 2018 року № 1063-р "Про затвердження орієнтовного плану
проведення консультацій громадськістю на 2019 рік":
1. Затвердити орієнтовний план
громадськістю на 2019 рік (додається).

проведення

консультацій

з

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації
інформацію про стан виконання даного розпорядження надати сектору
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації до 15 грудня 2019 року.
3. Сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату районної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан
виконання даного розпорядження надати керівнику апарату районної державної
адміністрації Марченку М.М. до 20 грудня 2019 року
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
Новоукраїнської районної державної адміністрації від 29 грудня 2017 року
№ 470-р "Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з
громадськістю на 2018 рік".
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Марченка М.М.
Голова районної
державної адміністрації

В. САМОЙЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Новоукраїнської районної
державної адміністрації
від 29 грудня 2018 року № 396-р
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік
Соціальні групи
населення та
Захід, що
Контакті дані особи/структурного
Питання або проект
Строк
заінтересовані сторони, на
№
проводитиметься у
підрозділу, відповідального за
нормативно-правового
проведення
які поширюватиметься
п/п
рамках консультацій з
проведення консультацій (телефон, eакта
консультації
дія рішення, що буде
громадськістю
mail)
прийняте за результатами
консультацій
Про план заходів щодо
Засідання Ради сприяння
Дульдієр Інна Миколаївна – завідувач
Третя декада
реалізації у 2019 році
1.
розвитку громадянського
Члени ради, представники сектору інформаційної діяльності та
лютого
Національної стратегії
суспільства при
громадськості
комунікацій з громадськості
2019 року
сприяння розвитку
райдержадміністрації
Новоукраїнської райдержадміністрації,
громадянського
2-29-82,
2. суспільства в Україні на
Січень-лютий Інститути громадянського inform@nu.kr-admin.gov.ua
Електронна
консультація
2016-2020 роки
2019 року суспільства району
Колпак Сергій Анатолійович –
Про підготовку до
завідувач сектору цивільного захисту,
проведення Дня довкілля
Березень
Інститути громадянського екології та природних ресурсів
3.
Електронна консультація
в районі в
2019 року суспільства району
райдержадміністрації,
2019 році
2-25-94
inbox1@nu.kr-admin.gov.ua

2

1

2

3

4

5

Про звіт про результати
проведення моніторингу
Провідні підприємства та
виконання у 2018 році
організації району,
Плану заходів на 2018Лютий-березень
4.
Громадські обговорення
представники засобів
2020 роки та звіт із оцінки
2019 року
масової інформації,
результативності
громадськість
реалізації Стратегії -2020
за 2018 рік
Календар туристичних
5. подій Новоукраїнського
району у 2019 році

Засідання
Громадської
ради
при
райдержадміністрації

Березень
2019 року

Публічне представлення
звіту про виконання
6.
районного бюджету за
2018 рік

Електронна консультація

Березень
2019 року

Порядок закінчення
навчального року ,
7. державна підсумкова
атестація, зовнішнє
незалежне оцінювання
З питань організації
підбору та направлення
8.
дітей в стаціонарні
оздоровчі заклади

Електронна консультація

Семінар

Квітень
2019 року

Травень
2019 року

3

6
Мартинцова Наталія Віталіївна –
завідувач сектору економіки відділу
економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури райдержадміністрації,
2-21-95
ekonomika@nu.kr-admin.gov.ua

Бондар Анатолій Анатолійович –
Представники інститутів
начальник відділу культури і туризму
громадянського суспільства райдержадміністрації,
району
2-18-48
inbox4@nu.kr-admin.gov.ua
Юрчик Галина Іванівна – начальник
фінансового управління
Представники інститутів
райдержадміністрації,
громадянського суспільства
2-19-55
inbox6@nu.kr-admin.gov.ua
Тарасенко Тетяна Борисівна –
начальник відділу освіти, молоді та
Користувачі мережі
спорту райдержадміністрації,
Інтернет, представники
2-22-55, 2-13-48
інститутів громадянського
inbox5@nu.kr-admin.gov.ua
суспільства

Батьки дітей пільгових
категорій, представники
інститутів громадянського
суспільства

Олефіренко Тетяна Петрівна –
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
2-26-49
inbox2@nu.kr-admin.gov.ua

1

2

3

Про стан готовності
навчальних закладів
Електронна консультація
району до нового
9. навчального року та
роботи в осінньо-зимовий
період у 2018/2019
навчальному році
Про основні тенденції
розвитку сільського
10.
«зеленого туризму» в
районі

Засідання Громадської
ради при
райдержадміністрації

Громадське обговорення
Про програму
економічного і
11.
Засідання за круглим
соціального розвитку
12. Новоукраїнського району столом
на 2020 рік
Пленарне засідання
13.
районної ради
Звіт про виконання
районної програми
Електронна консультація
розвитку
14. агропромислового
комплексу
Новоукраїнського району
на 2018-2023 роки

4

5

Серпеньвересень
2019 року

Жовтень
2019 року

Листопад
-грудень
2019 року
Грудень
2019 року

Грудень
2019 року
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Тарасенко Тетяна Борисівна –
начальник відділу освіти, молоді та
Користувачі мережі
спорту райдержадміністрації,
Інтернет, представники
2-22-55, 2-13-48
інститутів громадянського
inbox5@nu.kr-admin.gov.ua
суспільства
Бондар Анатолій Анатолійович –
Представники інститутів
начальник відділу культури і
громадянського суспільства туризмурайдержадміністрації,
району
2-18-48
inbox4@nu.kr-admin.gov.ua
Депутати районної ради,
провідні підприємства та
організації району,
представники засобів
масової інформації,
громадськість

Мартинцова Наталія Віталіївна –
завідувач сектору економіки відділу
економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури райдержадміністрації,
2-21-95
ekonomika@nu.kr-admin.gov.ua

Токарь Валентина Іванівна – начальник
Представники інститутів
управління агропромислового розвитку
громадянського суспільства райдержадміністрації,
району
2-29-00
inbox3@nu.kr-admin.gov.ua
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6

Засідання районного
комітету забезпечення
доступності осіб з
інвалідністю та інших
Щопівроку
маломобільних груп
протягом 2019
населення до об'єктів
року
соціальної та інженерно
транспортної
інфраструктури
Засідання районної
робочої групи з
підготовки (внесення
Про розгляд питання
ІІІ-ІV квартал
16.
змін) до проекту
децентралізації
2019 року
Перспективного плану
формування територій
громад
Про проблеми та шляхи Засідання координаційної
вирішення питань
ради з питань сім’ї,
сімейної та тендерної
гендерної рівності,
Щопівроку
17. політики щодо
демографічного розвитку, протягом 2018
попередження насильства запобігання насильству в року
в сім’ї та протидії торгівлі сім’ї та протидії торгівлі
людьми
людьми
Про стан виконання
регіональної програми
розвитку малого і
Електронна консультація Щокварталу
середнього
18.
протягом 2019
підприємництва у
року
Новоукраїнському районі
на
2019-2020
роки
Про питання
безперешкодного доступу
осіб з інвалідністю до
15. об'єктів соціальної та
інженерно транспортної
інфраструктури на
території області

Краснов Олександр Олександрович –
завідувач сектору містобудування,
Представники громадських архітектури та житлово-комунального
організацій осіб з
господарства райдержадміністрації,
інвалідністю
2-29-95
arhitektura@nu.kr-admin.gov.ua;
jkg@nu.kr-admin.gov.ua
Аношкіна Оксана Євгеніївна –
начальник відділу організаційної
Представники інститутів
роботи та контролю апарату
громадянського суспільства
райдержадміністрації,
району
2-28-97
org@nu.kr-admin.gov.ua
Сім’ї та особи, що
постраждали від торгівлі
людьми та насильства в
сім’ї, представники
інститутів громадянського
суспільства

Олефіренко Тетяна Петрівна –
начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
2-26-49
inbox2@nu.kr-admin.gov.ua

Користувачі мережі
Інтернет, представники
інститутів громадянського
суспільства

Мартинцова Наталія Віталіївна –
завідувач сектору економіки відділу
економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури райдержадміністрації,
2-21-95
ekonomika@nu.kr-admin.gov.ua
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19.

Засідання Громадської
ради при
Про орієнтовний план
проведення консультацій зрайдержадміністрації
громадськістю на
20. 2020 рік
Електронна консультація

Грудень
2019 року

Члени ради, представники
громадськості

Протягом
грудня
2019 року

Інститути громадянського
суспільства району

______________________

Дульдієр Інна Миколаївна – завідувач
сектору інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськості
Новоукраїнської райдержадміністрації,
2-29-82,
inform@nu.kr-admin.gov.ua

