
ПРОЕКТ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням голови районної 

державної адміністрації 

від _____________ № ____________ 

 

 

Орієнтовний план проведення Білгород-Дністровською районною державною  

адміністрацією консультацій з громадськістю на 2019 рік 

 

№ з/п Питання або проект 

нормативно-правового акта 

Дата 

проведення 

Форма проведення Соціальні групи 

населення та 

зацікавлені сторони 

Організатор консультацій 

з громадськістю 

1.  Виконання районного бюджету за 

2018 рік 

І квартал 2019 Інформаційні 

матеріали в ЗМІ, 

виступи 

Громадськість району Фінансове управління 

2.  Заплановане будівництво каскаду 

Верхньодністровських 

гідроелектростанцій 

І квартал 2019 Громадське слухання  Громадськість району Управління 

агропромислового розвитку 

(04849) 2-27-16 

3.  Умови вступу на державну службу 10.01.2019 

10:00-11:00 

Пряма телефонна лінія Кандидати на 

зайняття посад 

державної служби 

Відділ з питань управління 

персоналом апарату (04849) 

2-24-78 

4.  Звіт про проведення консультацій 

з громадськістю за 2018 рік 

Січень 2019 Виступ на засіданні 

громадської ради 

Інститути 

громадянського 

суспільства 

Відділ взаємодії з 

громадськістю (04849) 2-

20-15 

5.  Про затвердження Програми 

«Соціально-економічного та 

культурного розвитку Білгород-

Дністровського  району  на  2019 

рік» 

Січень 2019 Виступ на засіданні 

громадської ради; 

Виступ на апаратні й 

нараді 

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

територіальні 

підрозділи Білгород-

Дністровської 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

 (04849) 2-89-00 

ecorda2017@ukr.net 

mailto:ecorda2017@ukr.net
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райдержадміністрації 

центральні підрозділи 

органів виконавчої 

влади, депутати 

районної влади 

6.  Моніторинг коментарів, виступів 

та інтерв’ю лідерів громадської 

думки у місцевих ЗМІ 

Січень-

березень 2019 

Вивчення громадської 

думки 

Інститути 

громадянського 

суспільства, мешканці 

району та міста 

Відділ взаємодії з 

громадськістю (04849) 2-

20-15 

7.  Проведення роботи з реалізації на 

території району проектів у рамках 

Угоди про співпрацю  з 

ААР/ПРООН   

Січень-травень 

2019 

Зустрічі з 

громадськістю, 

семінари, наради 

Мешканці району, 

ЗМІ 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

 (04849) 2-89-00 

ecorda2017@ukr.net 

8.  Про порядок формування нового 

складу громадської ради при 

райдержадміністрації 

05.02.2019 Електронні 

консультації 

Інститути 

громадянського 

суспільства, мешканці 

району та міста 

Відділ взаємодії з 

громадськістю (04849) 2-

20-15 

e-mail: 

bdkomzgrom@gmail.com 

9.  Про роботу громадської ради 

2017-2019 років та порядок 

формування нового складу 

громадської ради 

21.02.2019 Радіоефір Інститути 

громадянського 

суспільства, мешканці 

району та міста 

Відділ взаємодії з 

громадськістю (04849) 2-

20-15 

10.  Про виконання Програми «Питна 

вода на 2010-2020 роки» 

Лютий 2019 Круглий стіл Керівники 

структурних 

підрозділів 

райдержадміністрації, 

депутати районної 

ради, інститути 

громадянського 

суспільства 

Відділ житлово-

комунального господарства 

та інфраструктури (04849) 

2-86-78; 

 e-mail: 

bdnekonomika2011@meta.ua 

11.  Про соціальний захист ветеранів в 

районі 

Лютий 2019 Пряма телефонна лінія Ветерани району Управління соціального 

захисту населення та 

охорони здоров’я (04849) 2-

mailto:ecorda2017@ukr.net
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25-14 

12.  Про хід виконання Програми 

«Підтримки  малого і середнього 

підприємництва  у Білгород-

Дністровському  районі  на  2018-

2020 роки» 

 

Лютий 2019 Пряма телефонна лінія Керівники 

структурних 

підрозділів, депутати 

районної ради, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

 (04849) 2-89-00 

ecorda2017@ukr.net 

13.  Про хід виконання Програми 

«Соціально-економічного та 

культурного розвитку Білгород-

Дністровського  району  на  2018 

рік» 

Лютий 2019 Радіоефір Керівники 

структурних 

підрозділів, 

територіальні 

підрозділи Білгород-

Дністровської 

райдержадміністрації 

центральні підрозділи 

органів виконавчої 

влади, депутати 

районної влади 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

 (04849) 2-89-00 

ecorda2017@ukr.net 

14.  Про порядок подання документів 

на участь в установчих зборах по 

формуванню нового складу 

громадської ради при 

райдержадміністрації 

12.03.2019 

19.03.2019 

Пряма телефонна лінія Інститути 

громадянського 

суспільства, мешканці 

району та міста 

Відділ взаємодії з 

громадськістю (04849) 2-

20-15 

15.  Електронне декларування: 

актуальні питання 

Березень 2019 Семінар Суб’єкти подання 

декларацій 

Відділ з питань управління 

персоналом апарату (04849) 

2-24-78 

16.  Заходи щодо   підготовки до 

літнього туристичного сезону у 

Білгород-Дністровському районі 

на 2019 рік 

Березень 2019 Пряма телефонна лінія Мешканці району Сектор туризму та курортів 

(04849) 2-86-78 

e-mail: 

bdnturizm@gmail.com 

17.  Державна соціальна допомога 

сім’ям з дітьми  

Березень 2019 Пряма телефонна лінія Сім’ї з дітьми району Управління соціального 

захисту населення та 
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охорони здоров’я (04849) 2-

24-22 

18.  Про заходи щодо збереження 

ареалів розселення бджіл перед 

початком обробки медоносних 

рослин засобами захисту рослин 

Березень 2019 Пряма телефонна лінія Господарства району, 

мешканці населених 

пунктів 

Управління 

агропромислового розвитку 

(04849) 2-27-16 

19.  Про профілактику правопорушень 

серед неповнолітніх 

ІІ квартал Круглий стіл Міськрайонний 

«Центр пробації», 

відділ освіти, науки, 

молоді та спорту 

Служба у справах дітей 

(04849) 2-21-95; 

e-mail: b-dssdr@i.ua 

20.  Про поводження з відходами на 

території району 

Квітень 2019 Пряма телефонна лінія Мешканці району Відділ житлово-

комунального господарства 

та інфраструктури (04849) 

2-86-78 

21.  Щодо медичного забезпечення 

мешканців району 

Квітень 2019 Пряма телефонна лінія Мешканці району Управління соціального 

захисту населення та 

охорони здоров’я (04849) 3-

31-49 

22.  Проведення установчих зборів по 

формуванню  нового складу 

громадської ради при 

райдержадміністрації 

Квітень 2019 Збори Інститути 

громадянського 

суспільства 

Відділ взаємодії з 

громадськістю (04849) 2-

20-15 

23.  Про підготовку до літнього 

туристичного сезону у Білгород-

Дністровському районі на 2019 рік 

Квітень 2019 Семінар-нарада Керівники 

структурних 

підрозділів, мешканці 

району 

Сектор туризму та курортів 

(04849) 2-86-78 

e-mail: 

bdnturizm@gmail.com 

24.  Про стан пасажирських перевезень 

на території району 

Травень 2019 Пряма телефонна лінія Мешканці району Відділ житлово-

комунального господарства 

та інфраструктури (04849) 

2-86-78 

25.  Забезпечення мешканців району  

субсидіями 

Травень 2019 Пряма телефонна лінія Мешканці району Управління соціального 

захисту населення та 

охорони здоров’я (04849) 3-
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31-49 

26.  Про підсумки проведення 

двомісячника благоустрою та Дня 

довкілля-2019 

Травень 2019 Радіоефір Мешканці району, 

ЗМІ 

Відділ житлово-

комунального господарства 

та інфраструктури (04849) 

2-86-78 

27.  Про хід виконання програми 

розвитку туристично-рекреаційної 

галузі Білгород-Дністровського 

району на 2016-2020 роки 

Травень 2019 Круглий стіл Керівники 

структурних 

підрозділів, депутати 

районної ради, 

мешканці району 

Сектор туризму та курортів 

(04849) 2-86-78 

e-mail: 

bdnturizm@gmail.com 

28.  Соціальний захист осіб, які 

переміщуються з тимчасово 

окупованих територій 

Червень 2019 Пряма телефонна лінія Тимчасово 

переміщені особи 

Управління соціального 

захисту населення та 

охорони здоров’я (04849) 3-

31-49 

29.  Дотримання правил техногенної та 

пожежної безпеки у період 

збирання врожаю 

Червень 2019 Пряма телефонна лінія Господарства та 

населення району 

Управління 

агропромислового розвитку 

(04849) 2-27-16 

30.  Про підсумки виконання програми 

Енергозбереження 2019 року 

Липень 2019 Радіоефір Мешканці району, 

ЗМІ 

Відділ житлово-

комунального господарства 

та інфраструктури (04849) 

2-86-78 

31.  Забезпечення санаторно-

курортними путівками пільгової 

категорії населення 

Липень 2019 Пряма телефонна лінія Пільгові категорії 

громадян району 

Управління соціального 

захисту населення та 

охорони здоров’я (04849) 2-

25-14 

32.  Проведення контент-аналізу з 

питань висвітлення у місцевих 

ЗМІ пріоритетних напрямків 

державної політики за І півріччя 

2019 року 

Липень 2019 Вивчення громадської 

думки 

Інститути 

громадянського 

суспільства, мешканці 

району та міста 

Відділ взаємодії з 

громадськістю (04849) 2-

20-15 

33.  Про хід збирання ранніх зернових 

та зернобобових культур врожаю 

2019 року 

Липень 2019 Прес-конференція Населення району, 

ЗМІ 

Управління 

агропромислового розвитку 

(04849) 2-27-16 
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34.  Про роботи по відновленню та 

реконструкції доріг по Білгород-

Дністровському району за 2018 та 

І півріччя 2019 року 

Серпень 2019 Прес-конференція ЗМІ Відділ житлово-

комунального господарства 

та інфраструктури (04849) 

2-86-78 

35.  Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям 

Серпень 2019 Пряма телефонна лінія Малозабезпечені 

мешканці району 

Управління соціального 

захисту населення та 

охорони здоров’я (04849) 2-

25-14 

36.  Підготовка району до 

опалювального періоду 2019-2020 

років 

Вересень 2019  Радіоефір  Мешканці району, 

ЗМІ 

Відділ житлово-

комунального господарства 

та інфраструктури (04849) 

2-86-78 

37.  Державна соціальна допомога 

особам, які не мають права на 

пенсію 

Вересень 2019 Пряма телефонна лінія Мешканці району Управління соціального 

захисту населення та 

охорони здоров’я (04849) 2-

24-22 

38.  Підсумки оздоровлення та 

відпочинку дітей влітку 2019 року 

Вересень 2019 Нарада Мешканці району, 

колективи ЗОШ, 

батьківські комітети 

Відділ освіти, науки, 

молоді та спорту (04849) 2-

27-89; 

e-mail: 

mk.bdnistrovski@gmail.com 

39.  Компенсація фізичним особам, які 

надають соціальні послуги 

Жовтень 2019 Пряма телефонна лінія Мешканці району Управління соціального 

захисту населення та 

охорони здоров’я (04849) 3-

31-49 

40.  Опрацювання звернень громадян Жовтень 2019 Вивчення громадської 

думки 

Інститути 

громадянського 

суспільства, мешканці 

району та міста 

Відділ взаємодії з 

громадськістю (04849) 2-

20-15 

41.  Туристично-рекреаційний 

потенціал Білгород-

Дністровського району 

Жовтень 2019 Радіоефір  Мешканці району, 

ЗМІ 

Сектор туризму та курортів 

(04849) 2-86-78 

e-mail: 

bdnturizm@gmail.com 
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42.  Ціноутворення та тарифікація у 

сфері житлово-комунального 

господарства 

Листопад 2019 Прес-конференція ЗМІ Відділ житлово-

комунального господарства 

та інфраструктури (04849) 

2-86-78 

43.  Порядок виплати всіх видів 

державних соціальних допомог 

Листопад 2019 Пряма телефонна лінія Мешканці району Управління соціального 

захисту населення та 

охорони здоров’я (04849) 2-

24-22 

44.  Профілактика та подолання 

буллінгу в шкільному середовищі 

Листопад 2019 Конференція Учні, лідери 

учнівського 

врядування 

Відділ освіти, науки, 

молоді та спорту (04849) 2-

27-89; 

e-mail: 

mk.bdnistrovski@gmail.com 

45.  Проект орієнтовного плану 

консультацій з громадськістю на 

2020 рік 

Листопад 2019 Громадське 

обговорення 

Інститути 

громадянського 

суспільства, мешканці 

району та міста 

Відділ взаємодії з 

громадськістю (04849) 2-

20-15 

46.  Про підсумки літнього 

туристичного сезону у Білгород-

Дністровському районі за 2019 рік 

та заходи на 2020 рік 

Листопад 2019 

року 

Семінар-нарада Керівники 

структурних 

підрозділів, мешканці 

району 

Сектор туризму та курортів 

(04849) 2-86-78 

e-mail: 

bdnturizm@gmail.com 

47.  Протидія торгівлі людьми Грудень 2019 Круглий стіл Спеціалісти 

психологічних служб, 

заступники 

директорів з виховної 

роботи, педагоги-

організатори 

Відділ освіти, науки, 

молоді та спорту (04849) 2-

27-89; 

e-mail: 

mk.bdnistrovski@gmail.com 

48.  Про стан роботи щодо захисту 

прав та законних інтересів дітей в 

Білгород-Дністровському районі 

Протягом року Засідання комісії з 

питань захисту прав та 

інтересів дитини 

Сільські голови, 

директори шкіл, 

соціально вразливі 

верстви населення  

Служба у справах дітей 

(04849) 2-21-95; 

e-mail: b-dssdr@i.ua 

49.  Обговорення проектів 

нормативно-правових актів, які 

Протягом року Громадські 

обговорення 

Громадськість району Розробники нормативно-

правових актів 
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стосуються прав, свобод і 

законних інтересів громадян, 

проекти програм економічного, 

соціального і культурного 

розвитку 

50.  Формування та реалізація 

державної політики у різних 

сферах суспільного життя 

Протягом року Конференції, семінари, 

зустрічі з 

громадськістю 

Громадськість району Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

(відповідно до сфери 

діяльності) 

51.  Семінар-навчання з керівниками 

структурних підрозділів районної 

державної адміністрації та 

секретарями виконавчих комітетів 

сільських рад з питань роботи зі 

зверненнями громадян та вимог 

чинного законодавства в даній 

сфері 

Протягом року Семінар-навчання Керівники 

структурних 

підрозділів  районної 

державної 

адміністрації та 

секретарі виконавчих 

комітетів сільських 

Відділ діловодства та 

контролю апарату (04849) 

2-71-15 

52.  Проведення «прямих телефонних 

ліній» 

Протягом року 

(за окремим 

графіком) 

Пряма телефонна лінія Мешканці району Відділ діловодства та 

контролю апарату (04849) 

2-20-34 

53.  Надання методичних 

рекомендацій з питань роботи зі 

зверненнями громадян, 

проведення моніторингу змін у 

законодавстві в даній сфері та 

проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед 

населення 

У разі потреби Круглий стіл Керівники 

структурних 

підрозділів  районної 

державної 

адміністрації та 

секретарі виконавчих 

комітетів сільських 

Відділ діловодства та 

контролю апарату (04849) 

2-71-15 

54.  Проведення семінарів, нарад, 

тренінгів, круглих столів для СПД 

з актуальних питань 

підприємництва: управління 

підприємством, правова 

Щоквартально, 

протягом 2019 

року 

Семінари, наради, 

круглі столи 

Мешканці 

району,суб’єкти 

господарювання, 

територіальні 

підрозділи органів 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

 (04849) 2-89-00 

ecorda2017@ukr.net 

mailto:ecorda2017@ukr.net


ПРОЕКТ 

захищеність керівника 

підприємства, особливості ведення 

бізнесу, зміни в законодавстві, що 

регулюють підприємницьку 

діяльність та інші 

виконавчої влади, 

депутати районної 

влади 

55.  Проведення засідання комісій з 

питань засідання законодавства 

про працю щодо легалізації 

зайнятості населення та 

забезпечення виплати заробітної 

плати 

Щомісячно, 

протягом 2019 

року 

Комісії, наради Підприємства, фізичні 

особи підприємці, 

територіальні 

підрозділи органів 

виконавчої влади, 

депутати районної 

ради 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

 (04849) 2-89-00 

ecorda2017@ukr.net 
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