
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

від «__» _________________________ 

                  

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю  

Роздільнянської районної державної адміністрації на 2019 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 

Контактні дані відповідальної особи або 

структурного підрозділу,   (тел./e-mail) 

1. Обговорення проектів законів, постанов 

КМУ, регіональних програм та звітів до 

них, 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 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації, 

які за напрямками роботи відповідають за 

підготовку проектів нормативно-правового 

актів або надання пропозицій 

2. Питання важливого суспільного значення 

відповідно до компетенції 

«Пряма телефонна лінія» Протягом 

року 

Населення району, 

відповідальні структурні 

підрозділи 

райдержадміністрації 

Керівники структурних підрозділів  

райдержадміністрації 

3 Підвищення ефективності роботи зі 

зверненнями  громадян 

особистий прийом громадян Протягом 

року 

Населення району Керівництво  Роздільнянської районної 

державної адміністрації  

4 Забезпечення  реалізації прав громадян на 

звернення   

Графік особистого прийому 

громадян 

Протягом 

року 

Населення району, 

відповідальні структурні 

підрозділи 

райдержадміністрації 

Керівники структурних підрозділів  

райдержадміністрації 

http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/files/rozdilna-rda/files/komunikatsii_z_gromadskistu/DOK/garyacha_liniya.pdf
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/files/rozdilna-rda/files/komunikatsii_z_gromadskistu/DOK/graf_osob_prijomu_ker.pdf
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/files/rozdilna-rda/files/komunikatsii_z_gromadskistu/DOK/graf_osob_prijomu_str_pidrozd.pdf
http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/files/rozdilna-rda/files/komunikatsii_z_gromadskistu/DOK/graf_osob_prijomu_str_pidrozd.pdf


 

 

_________________________________ 

5 Обговорення перспективного плану 

соціально-економічного розвитку 

Роздільнянського району на 2019 - 2021 

року 

Громадське обговорення І квартал Органи місцевого 

самоврядування, 

територіальні підрозділи 

Управління розвитку та інвестицій 

райдержадміністрації 

Тел. (04853) 3-14-94 

e-mail:  iromanenko@odessa.gov.ua 

 

6 Обговорення та вирішення питань 

соціально-економічного та культурного 

розвитку, інших важливих питань 

суспільного значення згідно з Планом 

роботи Громадської ради при 

Роздільнянській райдержадміністрації  

Засідання громадської ради при 

Роздільнянської районній 

державній адміністрації 

Протягом 

року 

Члени громадської ради, 

профільні спеціалісти з 

окремих питань 

Сектор комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації, 

тел.(04853) 5-02-77,   

e-mail:   oladunska@odessa.gov.ua 

 

7 Проект звіту про виконання районної 

програми сприяння розвитку інститутів 

громадянського суспільства  

Роздільнянського району на 2018  - 2020 

роки 

Електронні консультації І-ІІ квартал Представники інститутів  

громадянського 

суспільства 

Сектор комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації, 

тел.(04853) 5-02-77,   

e-mail:   oladunska@odessa.gov.ua 

 

8 Про роботу Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

Публічний звіт І квартал Представники інститутів  

громадянського 

суспільства 

Керівник апарату райдержадміністрації 

Тел. (04853) 5-02-77 

e-mail:   oholovko@odessa.gov.ua 
 

9 Розгляд матеріалів по формуванню 

бюджету на 2020 рік 

Інформування на засіданні 

колегії райдержадміністрації 

ІV квартал Сільські ради, головні 

розпорядники коштів 

Фінансове управління райдержадміністрації 

тел.  (04853) 3-25-03 

e-mail:   fin@rozdilna.odessa.gov.ua 

 

10 Орієнтовний  план  проведення 

консультацій з  громадськістю на 2020 рік 

Електронні консультації ІV квартал Представники інститутів  

громадянського 

суспільства 

Сектор комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації, 

тел.(04853) 5-02-77,   

e-mail:   oladunska@odessa.gov.ua 
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