
 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю Роздільнянської районної державної адміністрації на 2018 рік 

№ 

з/п 

 

Питання або проект нормативно-

правового акту, програми 

Заходи, заплановані в 

рамках проведення 

консультацій з 

громадськістю 

Орієнтовний строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення або заінтересовані особи, на 

яких поширюється дія рішення, прийнятого за 

результатами консультацій 

1. Обговорення проектів законів, постанов 

КМУ, регіональних програм, розпоряджень 

голови райдержадміністрації, що мають 

важливе суспільне значення і стосуються 

конституційних прав і свобод  громадян,  

нормативно-правових актів, якими  

передбачається надання пільг, 

встановлення обмежень для суб’єктів  

господарювання та інститутів 

громадянського суспільства 

Електронні консультації, 

засідання «круглих столів» 

Протягом року, по мірі 

надходження проектів 

Населення району, відповідальні структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

2. Удосконалення нормативно – правової 

бази професійної освіти 

Круглі столи, консультації 

щодо обговорення проектів 

нормативно-правових актів  

після прийняття Закону 

України «Про професійну 

освіту» 

Протягом року Представники навчальних закладів 

3. Реалізація державної політики в соціальній 

сфері, зокрема, щодо запобігання проявам 

насильства в сім’ї 

Засідання координаційної 

ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, 

демографічного розвитку та 

протидії торгівлі людьми 

Щоквартально Члени координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку та протидії торгівлі з людьми, 

відповідні категорії громадян 

4. Обговорення та вирішення питань 

соціально-економічного та культурного 

розвитку, інших важливих питань 

суспільного значення згідно з Планом 

роботи Громадської ради при 

райдержадміністрації  

Засідання громадської ради 

при Хмельницькій районній 

державній адміністрації 

Щоквартально Члени громадської ради, профільні спеціалісти з окремих 

питань 



5. Проект Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку району на 2019 

рік 

Електронні консультації ІV квартал Заінтересовані органи влади, громадські та інші організації 

6.. Обговорення методичних рекомендацій 

щодо організації освітньої роботи в 

дошкільних навчальних закладах на 

2018/2019 навчальний рік 

Засідання робочих груп, 

семінари 

Січень - червень Педагоги дошкільних навчальних закладів, методист з 

дошкільної освіти, методисти з дошкільної освіти 

дошкільних навчальних закладів, інститути громадянського 

суспільства 

7. Обговорення проекту Державного 

стандарту початкової освіти 

Участь в обговоренні на 

офіційному веб-сайті 

Міністерства освіти і науки 

України в розділі 

«Консультації з 

громадськістю» 

Лютий-березень Працівники закладів загальної середньої освіти, науковці, 

батьки, представники інститутів громадянського суспільства 

8. Гендерна рівність як необхідна складова 

для прогресивного й демократичного 

розвитку 

Засідання «Круглого столу» Лютий  Члени координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, 

представники жіночих громадських організацій 

9. Концептуальні засади розвитку та 

функціонування позашкільної освіти в 

контексті Нової української школи 

Круглі столи, засідання 

робочих груп 

Лютий, травень Керівники позашкільних навчальних закладів, представники 

громадських організацій 

 

10. Про виконання бюджету району за 2017 рік Засідання колегії 

райдержадміністрації 

Лютий Сільські ради, головні розпорядники коштів 

11. Про соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Засідання «круглого столу» Квітень, грудень 

 

 

Представники громадської організації  

12. «Децентралізація влади- європейський 

досвід та українські реалії» 

Публічна дискусія Квітень Сільські громади с. Копистин, с.Масівці, с.Колибань, 

с.Богданівці, с.Бахматівці, с.Давидківці, с. Пирогівці, 

с.Пархомівці, с.Іванківці, Гвардійська ОТГ, Чорноострівська 

ОТГ 

13. Про виконання бюджету району за І 

півріччя 2017 року 

Інформування на засіданні 

колегії райдержадміністрації 

Липень Сільські ради, головні розпорядники коштів 



 

 

14. Посилення роботи щодо соціального 

захисту бездомних громадян та 

безпритульних дітей 

Засідання координаційної 

ради з питань соціального 

захисту бездомних громадян 

та безпритульних дітей 

Вересень Члени координаційної ради з питань соціального захисту 

бездомних громадян та безпритульних дітей, відповідні 

категорії громадян 

15.. Формування політики на основі доказових 

даних із використанням освітньої 

статистики і аналізу 

Засідання «круглого столу» Вересень - жовтень Керівники закладів освіти, представники громадських 

організацій 

 

16. Впровадження інклюзивної освіти Засідання «круглого столу» 

 

Жовтень Батьки дітей з особливими освітніми потребами, працівники 

шкіл, представники органів управління 

17. Про соціальний захист учасників, які брали 

участь в антитерористичній операції 

Засідання «круглого столу» 

 

Жовтень Представники громадської організації 

18. Поліпшення становища інвалідів і 

забезпечення рівних можливостей для їх 

адаптації у суспільстві 

Засідання «круглого столу» Листопад Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Відділ освіти райдержадміністрації 

 

19. Про подолання насильства в сім’ї, протидії 

торгівлі людьми, дискримінації за ознакою 

статі 

Засідання «круглого столу» Листопад  

 

 

20. Розгляд матеріалів по формуванню 

бюджету на 2018 рік 

Інформування на засіданні 

колегії райдержадміністрації 

Листопад-грудень Сільські ради, головні розпорядники коштів 


