
УКРАЇНА

Одеська область

Білгород- Дністровська районна

державна адміністрація

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м.Білгород-Дністровський 

 

Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади

Керуючись ст..6, 13,39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження голови
Одеської обласної державної адміністрації від 18 вересня 2002р. №688/А-2002 «Про заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності органів виконавчої влади», з метою забезпечення відкритості формування та здійснення
стабільної і зрозумілої громадянам економічної та соціальної політики, створення додаткових умов для реалізації
їх конституційного права на отримання інформації про діяльність державних органів:

1.Затвердити:

1.1.заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади (додається);

1.2. Графік проведення прес- конференцій структурних підрозділів районної державної адміністрації та
територіальних підрозділів державних органів виконавчої влади на 2011 рік (додається).

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації забезпечити виконання цих заходів.

3. Сектору з питань внутрішньої політики та інформації апарату районної державної адміністрації (Савенкова А.А.)
забезпечити висвітлення у засобах масової інформації діяльність органів виконавчої влади.

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 13.05.10 №388/А-2010
«Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади».

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

 

 

 

Голова

Білгород-Дністровської

районної державної адміністрації                                                                  В.П.Чорнолуцький

 

                                                                                                            Затверджено

                                                                                                                               розпорядження голови

   Білгород-Дністровської

                                                                                                                       районної державної



                                                                                                           адміністрації

  

ЗАХОДИ

щодо забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади

 

1. Відповідно до Закону України «Про інформацію» забезпечувати додержання прав громадян на отримання в
установлені строки достовірної інформації про діяльність органів виконавчої влади. Ввести в практику обов’язкове
опублікування відповідних нормативно-правових актів, оперативне оприлюднення інформації про діяльність
органів виконавчої влади, здійснювати систематичне відкрите опублікування статистичної інформації про явища та
процеси, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя району.

 

Постійно                                                           Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

2. Забезпечити постійне інформування населення про актуальні питання внутрішньої та зовнішньої політики
держави, соціально-економічного життя району. Продовжити проведення «виїзних прийомів», «прямих телефонних
ліній», «круглих столів», прес-конференцій, брифінгів. Практикувати виступи, звіти у засобах масової інформації
начальників відділів, управлінь райдержадміністрації.

 

Постійно                                                           Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

3. Посилити персональну відповідальність посадових осіб згідно з Законом України «Про звернення громадян» та
Указом Президента України від 07.02.2008 р.№109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації
та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади  та органів місцевого
самоврядування».

 

Постійно                                                           Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

4. Практикувати спільне проведення із засобами масової інформації журналістський акцій, «круглих столів»,
«прямих ефірів», конкурсів, інших заходів, спрямованих на висвітлення діяльності органів виконавчої влади.

 

 

Постійно                                                           Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Затверджено

                                                                                                                              розпорядження голови

   Білгород-Дністровської

                                                                                                                       районної державної

                                                                                                           адміністрації

ГРАФІК

проведення прес-конференцій структурних підрозділів районної державної адміністрації та територіальних
підрозділів органів виконавчої влади на 2012 рік

( мала зала райдержадміністрації, кожної другої та четвертої п’ятниці місяця, о 10:00)

Дата проведення Теми для розгляду Бере участь

13.01. Кадрова робота в районній
державній адміністрації

Керівник апарату
райдержадміністрації

27.01 Зміни у чинному законодавстві щодо
соціальних виплат в 2012 році

Начальник управління праці та
соціальної політики

10.02 Про шляхи розвитку громадянського
суспільства

Завідуючий сектором з питань
внутрішньої політики та
інформації

24.02 Про присвоєння почесного звання
Мати-героїні

Начальник відділу у справах сім’ї
молоді та спорту

9.03 Про перспективи та наслідки
введення в дію закону України про
ринок земель

Начальник відділу з питань
земельних відносин

23.03 Безпека судноплавства на території
Білгород-Дністровського району

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

13.04 Про зміни в законодавстві, що
регулюють державну реєстрацію
суб’єктів господарювання

Державний реєстратор

27.04 Про подолання гендерних
стереотипів та формування
гендерної культури

Заступник голови
райдержадміністрації

11.05 Про оздоровлення та відпочинок
дітей влітку 2012 року

Начальник відділу у справах сім’ї
молоді та спорту

25.05 Інвестиційні проекти району Перший заступник голови
райдержадміністрації

 

 

08.06 Конституційні права та обов’язки
людини ті громадянина

Начальник міськрайонного
управління юстиції



22.06 Про пенсійні виплати в районі Начальник міськрайонного
управління Пенсійного фонду
України

13.07 Про розвиток підприємницької
діяльності в районі

Начальник відділу з питань
розвитку підприємницької
діяльності

27.07 Порядок встановлення опіки над
неповнолітніми

Начальник служби у справах
дітей

10.08 Про хід виконання Програми
розвитку культури в Білгород-
Дністровському районі на 2011- 2015
роки.

Начальник відділу культури та
туризму

24.08 Пільги для дітей, які задіяні в
навчально-виховному процесі

( на харчування, навчання та ін.)

Начальник відділу освіти

14.09 Про роботу з документами в
райдержадміністрації

Начальник загального відділу

28.09 Правопорушення серед підлітків:
причини та наслідки

Директор районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді

12.10 Архітектурний розвиток району Головний архітектор, начальник
відділу містобудування та
архітектури

26.10 Особливості порядку призначення
державних соціальних допомог
малозабезпеченим сім’ям у 2012
році

Начальник управління праці та
соціальної політики

09.11 Інвентаризація земель на території
Білгород-Дністровського району

Начальник відділу з питань
земельних відносин

23.11 Золотий фонд району( про кращих
учнів району)

Начальник відділу освіти

14.12 Профілактика негативних явищ в
молодіжному середовищі

Директор районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді

28.12 Про підсумки роботи
сільгосппідприємств та господарств
району

Начальник управління
агропромислового комплексу

Перший заступник голови

 Білгород-Дністровської

 районної державної адміністрації                                                               В.П.Маслаков  


