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Одеська область

Білгород- Дністровська районна

державна адміністрація

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Білгород- Дністровський 

 

Про організацію діяльності районної державної адміністрації з питань інформування населення району у
2012 році.

Відповідно до ст.6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження
голови Одеської обласної державної адміністрації від 13.03.2003 р. №180/А-2003 «Про організацію виконання
вимог Указу Президента України від 17 лютого 2001 року №101/2001 « Про удосконалення діяльності органів
виконавчої влади з питань інформування населення», з метою належної організації діяльності районної державної
адміністрації з питань інформування населення району у 2012 році:

1.Сектору з питань внутрішньої політики та інформації апарату райдержадміністрації (Савенкова А.А.) вжити
заходів щодо інформування громадськості про діяльність Президента України, Уряду та про трансформаційні
процеси, що відбуваються в країни через засоби масової інформації.

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

2.1. систематично використовувати місцеву та обласну періодику для висвітлення своєї діяльності.

2.2. Взяти участь у проведенні «прямих телефонних ліній» районної державної адміністрації у 2012 році за
тематикою, вказаною у переліку (додається).

3. Редакторам газети «Советское Приднестровье» (Титова Г.Е.), радіомовлення «Новини Придністров’я»
(Добриніна Т.О.) рекомендувати висвітити «прямі телефонні лінії» у відповідних місцевих засобах масової
інформації.

4. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Білгород-Дністровської райдержадміністрації від
13.05.2010 року № 942/А-2010 «Про організацію діяльності районної державної адміністрації з
питань  інформування населення району у 2011 році».

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації
С.П.Петренко.

 

 

 

Голова

Білгород-Дністровської

районної державної адміністрації                                                                  В.П.Чорнолуцький

 

 



                                                                                                  Додаток

                                                                                                                   до розпорядження

                                                                                                голови

 Білгород-Дністровської

                                                                                                                       районної державної

                                                                                                            адміністрації

  

ПЕРЕЛІК

Тем, запропонованих для розгляду під час «прямих телефонних ліній»

 районної державної адміністрації на 2012 рік.

 

Дата проведення Тема для розгляду Бере участь

17.01 Державна реєстрація юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців

Державний реєстратор

24.01 Нововведення в законодавстві УкраїниНачальник юридичного відділу

31.01 Видача посвідчень батьків та дітей з
багатодітних родин

Начальник відділу у
справах   сім’ї, молоді та
спорту

7.02 Продаж земель
сільськогосподарського призначення
на території району

Начальник відділу з питань
земельних відносин

14.02 Основні напрями в діяльності
громадських організацій району

Завідувач сектором з питань
внутрішньої політики та
інформації

21.02 Інвестиційні надходження в район Перший заступник голови
райдержадміністрації

28.02 Порядок та розміри
призначення державної допомоги
дітям-інвалідам та інвалідам з
дитинства

Начальник управління праці та
соціальної політики

6.03 Вимоги закону «Про заходи протидії
корупції»

Начальник відділу з питань
взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної та
мобілізаційної роботи

13.03 Конвенція ООН про права дітей Директор районного центру
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

20.03 Весняно-польові роботи в районі Начальник управління
агропромислового розвитку

27.03 Профілактична робота по запобіганню Головний лікар Центральної



розповсюдження туберкульозу районної лікарні

3.04 Кадрова робота в
райдержадміністрації

Керівник апарату
райдержадміністрації

10.04 Порядок формування кадрового
резерву в органах державної влади

Начальник відділу
організаційної і кадрової
роботи

17.04 Позашкільна освіта в загальноосвітніх
учбових закладах району

Начальник відділу освіти

24.04 Про роботу із списками виборців Начальник відділу Державного
реєстру виборців апарату
райдержадміністрації

08.05 Про форми сімейного виховання Начальник служби у справах
дітей

15.05 Туризм і відпочинок в Бессарабії.
Розвиток зеленого туризму в районі

Начальник відділу культури та
туризму

22.05 Реалізація проекту «Народний
бюджет» в селах району

Перший заступник голови
райдержадміністрації

29.05 Підсумки навчального року в
загальноосвітніх закладах району

Начальник відділу освіти

5.06 Порядок реєстрації об’єднань
громадян

Начальник міськрайонного
управляння юстиції

12.06 Соціальні виплати особам,
постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Начальник управління праці та
соціальної політики

19.06 Збір ранніх зернових культур Начальник управління
агропромислового розвитку

26.06 Про фінансову підтримку
сільгоспвиробників району

Начальник відділу з питань
економіки та бухгалтерського
обліку

03.07 Про архітектурний розвиток району Головний архітектор,
начальник відділу
містобудування та архітектури

10.07 Питання щодо безоплатної
приватизації земельних ділянок

Начальник відділу з питань
земельних відносин

17.07 Дитяча злочинність та порушення
прав дитини ( прояви, наслідки та
попередження) на території району

Начальник міського відділу
УМВС України в Одеській
області

24.07 Про взаємодію райдержадміністрації
зі ЗМІ та оприлюднення інформації

Завідувач сектору з питань
внутрішньої політики та
інформації

31.07 Домашнє насилля: шляхи вирішення
проблеми

Директор районного центру
соціальних служб для сім’ї,



дітей та молоді

07.08 Підготовка до нового навчального рокуНачальник відділу освіти

14.08 Порядок реєстрації об’єднань
громадян

Начальник міськрайонного
управляння юстиції

21.08 Виконання Закону України «Про
культуру»

Начальник відділу культури та
туризму

28.08 Підсумки роботи туристичної галузі
району

Начальник відділу дозвільної
служби

04.09 Розвиток та основні проблеми
ветеринарної медицини в районі

Начальник управління
державної ветеринарної
медицини

11.09 Роз’яснення закону «Про державну
службу»

Начальник юридичного відділу

18.09 Шляхи вирішення проблем
комунальної сфери району

Начальник управляння
економічного розвитку

25.09 Підсумки кампанії по збиранню
врожаю в 2012 році

Заступник голови
райдержадміністрації

02.10 Порядок оформлення документів для
всиновлення та опіки над дітьми

Начальник служби у справах
дітей

09.10   
         Про молодіжні  
та дитячі громадські організації 
   

  

 

Завідувач сектору з питань
внутрішньої політики та
інформації

16.10 Питання гендерної рівності Начальник відділу у
справах  сім’ї, молоді та спорту

23.10 Медичне обстеження населення
району

Головний лікар Центральної
районної лікарні

30.10 Про порядок акредитації журналістів і
технічних 
               працівників засобів масової
інформації 

Завідувач сектором з питань
внутрішньої політики та
інформації

06.11 Водопостачання району: проблеми та
перспективи

Начальник управління
економічного розвитку

13.11 Контроль за цільовим використанням
бюджетних коштів , виплаченої
допомоги при народженні дитини

Начальник управління праці та
соціальної політики

20.11 Порядок надання дозволів Начальник відділу дозвільної
служби

27.11 Про боротьбу з правопорушеннями в Начальник міського відділу



районі УМВС України в Одеській
області

04.12 Прийомні сім’ї  -  порядок створення Директор районного центру
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

11.12 Результати впровадження проекту
«Народний бюджет» на території
району

Перший заступник голови
райдержадміністрації

18.12 Про підготовку до Новорічних та
різдвяних свят

Начальник відділу культури і
туризму

25.12 Шляхи запобігання наслідкам
надзвичайних ситуацій в районі

Начальник відділу з питань
надзвичайних ситуацій

 

 Перший заступник голови

 Білгород-Дністровської

  районної державної адміністрації                                                              В.П.Маслаков  


