
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Білгород-Дністровською районною державною адміністрацією консультації з громадськістю та взаємодію з 

громадською радою у 2018 році 

 

№ Питання/проект акта 

щодо яких проведено 

консультації з 

громадськістю 

Заходи, 

проведені в 

рамках 

консультацій з 

громадськістю із 

зазначенням 

дати 

Чи 

звертався 

орган до 

громадської 

ради з 

пропозиціє

ю 

розглянути 

питання/пр

оект акта 

Чи 

розглядала 

громадська 

рада 

питання/пр

оект акта 

на своєму 

засіданні 

Чи надані 

громадсько

ю радою 

пропозиції 

(зауваження

) щодо 

питання/про

екту акта 

Кількість 

проведени

х засідань 

громадськ

ої ради 

Інші заходи 

громадської ради 

1.  Деякі питання здійснення 

патронату над дитиною 

Прямий радіоефір Ні Ні Ні Засідання 

22.08.2018 

року 

30.05.2018 року 

відбулось засідання 

Президії громадської 

ради. 

08.06.2018 року 

пройшло засідання 

робочої групи 

громадської ради.  

18.08.2018 року 

відбулось засідання 

Президії громадської 

ради. 

З 09 по 11.10.2018 року 

представники 

громадської ради взяли 

участь у семінарі 

«Конфлікт аналізів та 

види інтервенцій в 

конфлікті на 

2.  Звіт про проведення 

консультацій з 

громадськістю за 2017 рік 

Електронні 

консультації; 

23.12.2017-

12.01.2018 

Так Ні Ні  

3.  Про реалізацію 

Національної стратегії 

сприяння розвитку 

громадянського 

суспільства у Білгород-

Дністровському районі 

Пряма телефонна 

лінія; 

16.01.2018 

Ні  Ні  Так 

4.  Про порядок проведення 

конкурсу на заміщення 

вакантних посад 

Пряма телефонна 

лінія; 

30.01.2018 

Ні Ні Ні 

5.  Фонди архівного відділу 

Білгород-Дністровської 

райдержадміністрації 

Пряма телефонна 

лінія; 

06.02.2018 

Ні Ні Ні 

6.  Роз’яснення Закону Пряма телефонна Ні Ні Ні 



України «Про освіту» лінія; 

13.02.2018 

локальному рівні», що 

проходив у м.Одеса. 

У листопаді 2018 року 

громадська рада при 

райдержадміністрації 

взяла участь в 

обласному конкурсі 

«Краща громадська 

рада – надійний 

партнер» та посіла 8 

місце серед інших 

районних громадських 

рад області (протокол 

№ 1 засідання 

конкурсної комісії від 

30.11.2018 року). 

 

7.  Підведення підсумків 

роботи закладів культури 

у 2017 році, перспективи 

роботи на 2018 рік 

Нарада; 

13.02.2018 

Ні Ні Ні 

8.  Зміни до деяких 

законодавчих актів 

України щодо захисту 

прав дитини 

Пряма телефонна 

лінія; 

27.02.2018 

Ні Ні Ні 

9.  Про звернення громадян 

на Урядову «гарячу» 

лінію 

Пряма телефонна 

лінія; 

13.03.2018 

Ні Ні Ні 

10.  Підготовка кандидатів в 

прийомні батьки, батьки-

вихователі 

Пряма телефонна 

лінія; 

20.03.2018 

Ні Ні Ні 

11.  Роз’яснення 

законодавства в частині 

отримання звання «Мати-

героїня» 

Пряма телефонна 

лінія; 

27.03.2018 

Ні Ні Ні 

12.  Про поводження з 

відходами на території 

району 

Пряма телефонна 

лінія; 

10.04.2018 

Ні Ні Ні 

13.  Про виконання Закону 

України «Про культуру» 

на території Білгород-

Дністровського району 

Пряма телефонна 

лінія; 

25.04.2018 

Ні Ні Ні 

14.  Про питання запобігання 

поширенню ВІЛ/СНІД 

Пряма телефонна 

лінія; 

04.05.2018 

Ні Ні Ні 

15.  Порядок проведення 

громадської експертизи 

Пряма телефонна 

лінія; 

15.05.2018 

Ні Ні Так 



16.  Влаштування дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Пряма телефонна 

лінія; 

15.05.2018 

Ні Ні Ні 

17.  Сімейні форми виховання Прямий ефір Ні Ні Ні 

18.  Роз’яснення щодо порядку 

набору дітей до 

дошкільних навчальних 

закладів та дошкільних 

підрозділів Білгород-

Дністровського району 

Пряма телефонна 

лінія; 

19.06.2018 

Ні Ні Ні 

19.  Про попередження 

поширенню соціально 

небезпечних захворювань 

Пряма телефонна 

лінія; 

26.06.2018 

Ні Ні Ні 

20.  Питання можливого 

будівництва каскаду 

гідроелектростанцій з 

водосховищами на 

верхньому Дністрі на 

території Івано-

Франківської та 

Тернопільської областей 

Публічне 

громадське 

обговорення; 

06.07.2018 

Так Ні Так 

21.  Про хід відпочинку та 

оздоровлення дітей 

Білгород-Дністровського 

району у літній період 

2018 року 

Пряма телефонна 

лінія; 

14.08.2018 

Ні Ні Ні 

22.  Попередження негативних 

явищ серед молоді 

Пряма телефонна 

лінія; 

18.09.2018 

Ні Ні Ні 

23.  Питання будівництва ВЕС 

на території Білгород-

Дністровського району 

Зустріч з 

громадськістю 

   

24.  Про стан підготовки Пряма телефонна Ні Ні Ні 



господарств району по 

тваринництву на період 

зимівлі худоби 

лінія; 

25.09.2018 

25.  Стан розвитку 

громадянського 

суспільства у Білгород-

Дністровському районі 

Вивчення 

громадської 

думки; 

Жовтень-грудень 

Так Ні Так 

26.  Надання будівельних 

паспортів забудови 

земельної ділянки 

Пряма телефонна 

лінія; 

09.10.2018 

Ні Ні Ні 

27.  Про розвиток 

підприємницької 

діяльності на території 

району 

Пряма телефонна 

лінія; 

16.10.2018 

Ні Ні Ні 

28.  Роз’яснення 

законодавства щодо 

виплати одноразової 

грошової допомоги дітям-

сиротам та дітям, 

позбавленим 

батьківського піклування, 

які досягли 18-річного 

віку 

Пряма телефонна 

лінія; 

23.10.2018 

Ні Ні Ні 

29.  Проект орієнтовного 

плану консультацій з 

громадськістю на 2019 рік 

Публічне 

громадське 

обговорення, 

електронні 

консультації; 

29.11.2018 

Так Ні Так 

 

Начальник відділу взаємодії з громадськістю                                     К.Бошняк 




