ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
__14.12.2018___№_587
ОРІЄНТОВНИЙ
план консультацій з громадськістю райдержадміністрації
на 2019 рік
№
Питання або проект
Захід, що
Строк
Соціальні групи
з/п нормативно-правового
проводитиметься у
проведення
населення та
акта
рамках
консультацій
заінтересовані
консультацій з
сторони, на які
громадськістю
поширюватиметься
дія рішення, що буде
прийняте за
результатами
консультацій
1
Моніторинг діяльності
Вивчення
Протягом року Громадськість району,
місцевих органів
громадської думки
голови виконавчих
виконавчої влади, органів
комітетів селищної та
місцевого
сільських рад
самоврядування,
ставлення громадян до
актуальних подій
суспільно-політичного
життя району

Контактні дані
особи/структурного
підрозділу,
відповідального за
проведення
консультацій
(телефон,
електронна адреса)
Шляхта О.В. –
начальник відділу
організаційної
роботи апарату
райдержадміністрації
тел.:61-69-19
uzhrda@carpathia.gov.ua

2

2

Взаємодія з
громадськістю за
допомогою офіційного
веб-сайту
райдержадміністрації

Оприлюднення
інформації про
діяльність
райдержадміністрації

Протягом року

Громадськість району

3

Участь громадськості у
районних заходах
соціально-культурного
спрямування

Урочисті заходи,
семінари, круглі
столи

Протягом року

Громадськість району

4

Проект розпорядження
голови
райдержадміністрації
„Про реалізацію Районної
програми „Шкільне
харчування” на 2019 рік”

Збори

Січень

5

Проект розпорядження
голови
райдержадміністрації
„Про реалізацію Районної
програми „Шкільний

Збори

Січень

Батьківська
громадськість
Великодобронської,
Лінцівської закладів
загальної середньої
освіти та
Малогеєвецької НВК
Батьківська
громадськість
Есенської, Сюртівської
та Руськокомарівської
закладів загальної

Шляхта О.В. –
начальник відділу
організаційної
роботи апарату
райдержадміністрації
тел.:61-69-19
uzhrda@carpathia.gov.ua
Відділ організаційної
роботи апарату
райдержадміністрації
тел.:61-69-19
відділ культури
райдержадміністрації
тел.:2-46-10
uzhrda@carpathia.gov.ua
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації
тел.:61-59-84
v_osviti@meta.ua
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації
тел.:61-59-84
v_osviti@meta.ua

3

6

автобус” на 2019 рік”
Публічний звіт голови
Ужгородської
райдержадміністрації

Збори з
громадськістю

Лютий

середньої освіти
Інститути
громадянського
суспільства,
громадськість

Боднарюк Р.Ю. керівник
апарату
райдержадміністрації
Шляхта О.В. –
начальник відділу
організаційної
роботи апарату
райдержадміністрації
тел.:61-69-19
uzhrda@carpathia.gov.ua
Ужгородський
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
тел.:61-62-04
urcsssdm@ukr.net

7

Група взаємопідтримки
сімей, які опинилися у
складних життєвих
обставинах

Лекція, бесіди

Січень,
червень,
вересень,
грудень

Мешканці району

8

Профілактика
правопорушень серед
неповнолітніх

Лекція, бесіда

Січень,
червень,
вересень,
грудень

Мешканці району

Ужгородський
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
тел.:61-62-04
urcsssdm@ukr.net

9

Пропаганда ведення
здорового способу життя

Лекція, бесіда

Січень,
червень,
вересень,

Мешканці району

Ужгородський
районний центр
соціальних служб для

4

грудень

10

Про стан виконання
Програми розвитку
культури та мистецтв в
районі на 2016-2020 років

Зустріч з
громадськістю

Лютийберезень

Звіт головних
Зустрічі з
Лютий,
розпорядників бюджетних
громадськістю,
березень
коштів про використання
Оприлюднення на
бюджетних коштів за
веб-сайті
2018 рік
райдержадміністрації
12
Група взаємодопомоги
Засідання за круглим Лютий, травень
батьків-вихователів та
столом
прийомних батьків
11

сім’ї, дітей та молоді
тел.:61-62-04
urcsssdm@ukr.net
Творча інтелігенція,
працівники закладів
культури району,
активісти громадських
організацій сфери
культури
Громадськість району

Котляр М.З начальник відділу
культури
райдержадміністрації
тел.:2-46-10
kulturaurda@ukr.net
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації

Батьки-вихователі та
прийомні батьки

Ужгородський
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
тел.:61-62-04
urcsssdm@ukr.net

13

Профілактика ВІЛінфекції/СНІДу,
туберкульозу

Лекція, бесіда

Лютий,
березень,
вересень,
грудень

Мешканці району

Ужгородський
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
тел.:61-62-04
urcsssdm@ukr.net

14

Патронат як одна з форм

Лекція, бесіда

Лютий,

Мешканці району

Ужгородський

5

влаштування дітей які
перебувають у складних
життєвих обставинах

березень,
травень

районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
тел.:61-62-04
urcsssdm@ukr.net

15

Популяризація створення
ПС, ДБСТ

Лекція, бесіди

Лютий,
березень,
вересень,
грудень

Мешканці району

Ужгородський
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
тел.:61-62-04
urcsssdm@ukr.net

16

Звіт про виконання
паспорта бюджетної
програми місцевого
бюджету

Оприлюднення на
веб-сайті
райдержадміністрації

Лютийберезень

Громадськість району

17

Звіт начальника відділу
освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
Михайлишиної М.І. про
використання бюджетних
коштів за 2018 рік

Збори

Березень

Відділ
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
тел.:61-34-65
uzhrda@carpathia.gov.ua
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації
тел.:61-59-84
v_osviti@meta.ua

18

Проект розпорядження
голови
райдержадміністрації

Збори

Березень

Учасники освітнього
процесу Концівської,
Лінцівської,
Червонівської та
Руськокомаріської
закладів загальної
середньої освіти
Громади сіл
Відділ освіти, молоді
Сторожниця, Шишлівці
та спорту
та Концово
райдержадміністрації

6

19

„Про облік дітей
шкільного віку та учнів у
2019 році”
Профілактика вчинення
правопорушень серед
неповнолітніх

тел.:61-59-84
v_osviti@meta.ua
Засідання за круглим
столом

Березень

Діти, які перебувають у
конфлікті із законом

20

Профілактика вживання
неповнолітніми
алкогольних напоїв та
тютюнових виробів

Лекція, бесіда

Березень

Неповнолітні умовнозасуджені

21

Проблема торгівлі
людьми

Лекція, бесіда

Березень

Громадськість району

22

Про право дітей-сиріт на
соціальне житло

Оприлюднення на
веб-сайті
райдержадміністрації

Червень

Діти та особи, з числа
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

23

Попередження
бездоглядності та

Засідання за круглим
столом

Серпень

Соціально вразливі
групи населення

Коста І.Й. –
начальник служби у
справах дітей
райдержадміністрації
тел.: 61-55-39
ssd.uzh.rda@ukr.net
Ужгородський
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
тел.:61-62-04
urcsssdm@ukr.net
Ужгородський
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
тел.:61-62-04
urcsssdm@ukr.net
Коста І.Й. –
начальник служби у
справах дітей
райдержадміністрації
тел.:61-55-39
ssd.uzh.rda@ukr.net
Коста І.Й. –
начальник служби у

7

безпритульності,
правопорушень та
злочинності серед
неповнолітніх
24 Про розвиток туристичної Засідання за круглим
галузі, розширення сфери
столом
туристичних послуг

Зустріч з
громадськістю,
представниками
громадських
організацій
національних
меншин району
26 Підсумки оздоровлення та Засідання за круглим
відпочинку дітей-сиріт,
столом
дітей позбавлених
батьківського піклування
та підлітків улітку 2019
року
27
Проект розпорядження
Засідання за круглим
голови
столом
райдержадміністрації
25

Про стан виконання
Програми забезпечення
розвитку освіти,
культури, традицій
національних меншин
району на 2016-2020 роки

справах дітей
райдержадміністрації
тел.:61-55-39
ssd.uzh.rda@ukr.net
Москалюк Л.Д. –
начальник відділу
економічного
розвитку та торгівлі
райдержадміністрації
тел.:61-64-17
uzhrda@carpathia.gov.ua

Серпень

Громадськість району,
суб’єкти господарської
діяльності

Серпень

Творча інтелігенція,
працівники закладів
культури району,
представники
національнокультурних товариств

Котляр М.З начальник відділу
культури
райдержадміністрації
тел.:2-46-10
kulturaurda@ukr.net

Серпеньвересень

Опікуни, батькивихователі, прийомні
батьки

Вересень

Учасники освітнього
процесу закладів
загальної середньої

Коста І.Й. –
начальник служби у
справах дітей
райдержадміністрації
тел.:61-55-39
ssd.uzh.rda@ukr.net
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

8

28

„Про затвердження
мережі навчальних
закладів на 2019-2020
навчальний рік”
Стан залучення
інвестицій в економіку
району, участь у
міжнародних
європейських програмах

29

30

освіти

тел.:61-59-84
v_osviti@meta.ua
Москалюк Л.Д. –
начальник відділу
економічного
розвитку та торгівлі
райдержадміністрації
тел.:61-64-17
uzhrda@carpathia.gov.ua
Коста І.Й. –
начальник служби у
справах дітей
райдержадміністрації
тел.:61-55-39
ssd.uzh.rda@ukr.net
Мельник С.В. –
головний спеціаліст з
питань взаємодії з
правоохоронними
органами,
запобігання та
виявлення корупції
та оборонної роботи
апарату
райдержадміністрації
тел.:61-50-21

Засідання за круглим
столом

Вересень

Представники
громадських
організацій, структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
районна рада

Забезпечення прав дітей
на освіту

Оприлюднення на
веб-сайті
райдержадміністрації

Вересеньлистопад

Соціально вразливі
групи населення

Запобігання та
викорінення корупції

Засідання за круглим
столом

Листопад

Громадські організації

9

31

Про стан виконання
Програми «Ромське
населення Закарпаття» на
2016-2020 роки

Зустріч з
громадськістю,
представниками
ромської
нацменшини

Листопад

32

Всеукраїнська акція «16
днів проти насильства»

Лекція, бесіда

Листопад,
грудень

33

Проект Програми
соціально-економічного
розвитку району на 2020
рік

Сесія районної ради

Грудень

34

Звіт управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації по
програмі «Турбота» на
2019 рік»
Обговорення проектів

Висвітлення
інформації на колегії
райдержадміністрації

Грудень

35

uzhrda@carpathia.gov.ua
Творча інтелігенція,
Фельцан Л.І. –
працівники закладів
головний спеціаліст
культури району,
відділу культури
представники ромської райдержадміністрації
нацменшини
тел.:2-46-10
kulturaurda@ukr.net
Мешканці району
Ужгородський
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
тел.:61-62-04
urcsssdm@ukr.net
Громадськість,
Москалюк Л.Д. –
представники
начальник відділу
депутатського корпусу
економічного
районної ради,
розвитку та торгівлі
керівники установ та
райдержадміністрації
організацій району
тел.:61-64-17
uzhrda@carpathia.gov.ua
Селищна, сільські ради,
Управління
громадськість
соціального захисту
населення
райдержадміністрації
тел.:2-69-42,
e-mail: upsznuzhrda@і.uа

Громадські слухання, Протягом року,

Громадськість району, Структурні підрозділи

10

36

37

законів, постанов
Кабінету Міністрів
України, державних
програм, обласних та
районних програм,
розпоряджень голови
райдержадміністрації, що
мають важливе суспільне
значення і стосуються
конституційних прав і
свобод громадян,
нормативно-правових
актів, якими
передбачається надання
пільг чи встановлення
обмежень для суб’єктів
господарювання та
інститутів
громадянського
суспільства
Про виконання місцевих
бюджетів за 2018 рік;
за І квартал 2019 року;
за І півріччя 2019 року;
за 9 місяців 2019 року

Про підсумки

засідання „круглих
столів”

по мірі
надходження
проектів

Засідання колегії
райдержадміністрації

Щоквартально

Засідання

Щоквартально

представники органів
державної влади

райдержадміністрації,
які за напрямками
роботи відповідають
за підготовку
проектів нормативноправових актів або
надання пропозицій

Голови виконавчих
Ящищак О.В. –
комітетів сільських рад,
начальник
представники
фінансового
громадських
управління
організацій
райдержадміністрації
тел.:61-47-68
uzhrda@carpathia.gov.ua
Голови виконавчих
Москалюк Л.Д. –

11

38

економічного і
соціального розвитку
району за 2018 рік;
за І квартал 2019 року;
за ІІ квартал 2019 року;
за ІІІ квартал 2019 року;
за ІV квартал 2019 року
Забезпечення захисту
прав і свобод дитини

колегії
райдержадміністрації

Засідання за круглим
столом,
оприлюднення на
веб-сайті
райдержадміністрації

Щоквартально

39

Профілактика негативних
явищ серед дітей та
підлітків

Засідання
координаційної ради

Щоквартально

40

„Запитай у влади”

Пряма телефонна

За окремим

комітетів сільських рад,
начальник відділу
представники
економічного
громадських
розвитку та торгівлі
організацій, структурні райдержадміністрації
підрозділи
тел.:61-64-17
райдержадміністрації,
uzhрайонна рада
rda@carpathia.gov.ua
Соціально вразливі
Коста І.Й. –
групи населення
начальник служби у
справах дітей
райдержадміністрації
тел.:61-55-39
ssd.uzh.rda@ukr.net
Служба у справах дітей
Коста І.Й. –
начальник служби у
райдержадміністрації,
справах дітей
Ужгородський
райдержадміністрації
районний центр
тел.:61-55-39
соціальних служб для
ssd.uzh.rda@ukr.net
сім’ї, дітей та молоді,
сектор ювенальної
превенції РВП
Ужгородського РВ
ГУМВС; управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації
Громадськість району

Петрунь Г.В. –

12

лінія

планом

завідувач сектору
роботи зі
зверненнями
громадян апарату
райдержадміністрації
тел.:61-55-09
e-mail:
uzh_rda_vzg@carpathia.gov.ua

41

Організація зустрічей з
громадськістю

Виїзні прийоми
громадян,
участь у сходах
громадян, загальних
зборах

За окремим
планом

Громадськість району

42

Інформування населення
про порядок призначення
субсидії

Оприлюднення на
веб-сайті
райдержадміністрації
та у засобах масової
інформації

По мірі
необхідності

Громадськість району

Петрунь Г.В. –
завідувач сектору
роботи із
зверненнями
громадян апарату
райдержадміністрації
тел.:61-55-09
e-mail:
uzh_rda_vzg@carpathi
a.gov.ua
Шляхта О.В. –
начальник відділу
організаційної
роботи апарату
райдержадміністрації
61-69-19
Управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації
тел.:2-69-42,
upsznuzhrda@і.uа
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