
ЗВІТ про результати консультацій з громадськістю у формі
публічного громадського обговорення проекту плану
консультацій з громадськістю на 2019 рік

Структурний підрозділ, що проводив публічне громадське обговорення : відділ взаємодії з громадськістю
Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

Зміст матеріалів, винесених на публічне громадське обговорення:  громадське обговорення ПРОЕКТУ плану
проведення консультацій з громадськістю Білгород-Дністровською районною державною адміністрацією на 2019 рік

Інформація про осіб, які взяли участь у публічному громадському обговоренні:

1. Яровий О.С. – голова громадської ради при Білгород-Дністровській райдержадміністрації;
2. Бершадський С.М. – представник громадської спілки «ПОО «Правозахисник», член громадської ради при

райдержадміністрації;
3. Напрудкін В.Д. – представник громадської організації «Учасників антитерористичної операції «ЗАХИСТ» у

м.Білгород-Дністровський та Білгород-Дністровському районі;
4. Ковпак О.Б. – представник ОСББ «Московська 18»;
5. Кожухаренко А.Т. – представник ВГО «Рада жінок-фермерів України», член громадської ради при

райдержадміністрації;
6. Корчагіна Ф.І. – представник Білгород-Дністровської районної організації ветеранів України, член громадської ради

при райдержадміністрації;
7. Мажар О.І. – голова місцевого відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків

України» у Білгород-Дністровському районі, член громадської ради при райдержадміністрації;
8. Тимофєєв В.Я. – отаман 1-го Білгород-Дністровського Окружного козацького полку імені Пилипа Орлика

Українського Чорноморського Козацького Війська, член громадської ради при райдержадміністрації;
9. Червачук З.П. – представник Білгород-Дністровського молдавського культурно-освітнього товариства «Ізворул»,

член громадської ради при райдержадміністрації;

10.  Якубський О.Г. – голова Білгород-Дністровського добровільного міськрайонного товариства «Союз Чорнобиль».

 

Інформація про пропозиції що надійшли до органу виконавчої влади за результатами публічного громадського
обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції:

 

1)      Запропоновано провести консультації з громадськістю з питання формування нового складу громадської ради
додатково шляхом зустрічей з громадськістю (Якубський О.Г.);

2)      Провести прямі телефонні лінії з питань соціального захисту ветеранів, розділивши на відповідні категорії
(Напрудкін В.Д., Якубський О.Г.);

3)      Розглянути питання виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку у формі звіту
(Якубський О.Г.);

4)      Провести пряму телефонну лінію щодо медичного забезпечення із розмежуванням на первинний і вторинний
рівень, залучивши головних лікарів Гросула В.І. та Селезньову С.Л. (Якубський О.Г., Яровий О.С.);

5)      Провести пряму телефонну лінію по забезпеченню субсидіями у формі звіту за період опалювального сезону
(Якубський О.Г.);

6)      Перенести питання щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій з липня на лютий
2019 року (Напрудкін В.Д.);

7)      Перенести питання по реконструкції доріг з серпня на липень 2019 року (Якубський О.Г.);



8)      Додатково включити питання про стан розвитку фізичної культури та спорту в рамках проведення круглого столу
у квітні-травні 2019 року (Якубський О.Г.);

9)      Включити до плану питання «Про хід виконання Постанови КМУ від 17.10.2018 року №845» щодо патріотичного
виховання молоді, в рамках проведення круглого столу в жовтні 2019 року (Тимофєєв В.Я.);

10)  Включити до плану питання щодо заходів по забезпеченню безпеки громадян, залучивши представників ДСНС,
МРВ ГУ НП, прикордонного загону. У рамках проведення круглого столу у квітні 2019 року (Напрудкін В.Д.);

11)  Включити до плану питання щодо наведення  та підтримки належного санітарного стану у курортній зоні в місцях
масового відпочинку людей, в рамках проведення круглого столу, залучивши представників сільських рад та ОТГ
(Червачук З.П., Мажар О.І., Яровий О.С.);

12)  Включити до плану питання щодо будівництва на території району вітроелектростанцій у формі зустрічі з
громадськістю на лютий 2019 року (Якубський О.Г.)

Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням
прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень: усі пропозиції були враховані.

Інформація про рішення, прийняті за результатами публічного громадського обговорення: видано
розпорядження Білгород-Дністровської районної державної адміністрації від 06.12.2018 року № 467/А-2018.

 

Дата оприлюднення: 07.12.2018 року


