
 

 ПРОЕКТ 

 

 

 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Білгород-

Дністровською районною державною адміністрацією на 2018 рік 
 

№ 

з/п 

Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

Захід, що 

проводитиметься 

у рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

Соціальні 

групи 

населення та 

зацікавлені 

сторони 

Контактні дані 

відповідального 

за проведення 

консультацій з 

громадськістю 

 

Основні аспекти 

соціально-економічного 

та громадсько-

політичного життя 

району 

Засідання 

громадської ради 

Щокварталь

но 

Представники 

громадської 

ради, інститути 

громадянського 

суспільства 

Керівники 

відповідних 

структурних 

підрозділів 

 

Деякі питання 

здійснення патронату 

над дитиною 

Прямий радіоефір 
Січень 2018 

року 

Працівники 

структурних 

підрозділів 

райдержадмініс

трації, 

представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства 

Директор 

Білгород-

Дністровського 

районного 

центру 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

(Домчинська 

Т.І.) 

 

Звіт про проведення 

консультацій з 

громадськістю за 2018 

рік 

Електронні 

консультації 

Січень 2018 

року 

Мешканці 

району, 

інститути 

громадянського 

суспільства, 

засоби масової 

інформації 

Сектор взаємодії 

з громадськістю 

(Лазуткіна І.Б., 

Бошняк К.А.), 

(04849) 2-24-78, 

bdkomzgrom@g

mail.com 

 
Про районний бюджет 

на 2018 рік 

Пряма телефонна 

лінія 
09.01.2018 

Мешканці 

району, 

працівники 

структурних 

підрозділів 

райдержадмініс

трації, 

представники 

інститутів 

громадського 

суспільства 

Т.в.о. начальника 

фінансового 

управління 

райдержадмініст

рації Вєлкова 

Л.О. (04849) 2-

27-80; 

bdnistrovskrfu@g

mail.com 

 

Про реалізацію 

Національної стратегії 

сприяння розвитку 

громадянського 

суспільства у Білгород-

Дністровському районі 

Пряма телефонна 

лінія 
16.01.2018 

Представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства 

Сектор взаємодії  

з громадськістю 

(Бошняк К.А.), 

(04849) 2-24-78 

 Про порядок проведення Пряма телефонна 30.01.2018 Мешканці Начальник 
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конкурсу на заміщення 

вакантних посад 

лінія району відділу з питань 

управління 

персоналом 

апарату, (04849) 

2-24-78 

 

Фонди архівного відділу 

Білгород-Дністровської 

райдержадміністрації 

Пряма телефонна 

лінія 
06.02.2018 

Мешканці 

району 

Начальник 

архівного відділу 

(Форостяний 

В.П.), 

(04849) 2-43-64 

 
Роз’яснення Закону 

України «Про освіту» 

Пряма телефонна 

лінія 
13.02.2018 

Мешканці 

району, 

працівники 

структурних 

підрозділів 

райдержадмініс

трації, 

представники 

інститутів 

громадського 

суспільства 

Відділ освіти, 

науки, молоді та 

спорту (Скорик 

Л.Л.) 

 

Підведення підсумків 

роботи закладів 

культури у 2017 році, 

перспективи роботи на 

2018 рік  

Підсумкова 

нарада 
працівників 

закладів культури 

Лютий 2018 
року 

Працівники 

закладів 
культури 

району 

Відділ культури 

райдержадмініст

рації (Смогла 

І.І.), (04849) 2-

24-14, 

kultura.bd.rda22

@gmail.com  

 

Про розвиток 

громадянського 

суспільства у 2017 році: 

налагодження взаємодії 

між органами 

виконавчої влади, 

місцевого 

самоврядування та 

інститутами 

громадянського 

суспільства, 

перспективи на 

майбутнє 

Засідання за 

круглим столом 

Лютий 2018 

року 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

інститути 

громадянського 

суспільства, 

засоби масової 

інформації 

Сектор взаємодії  

з громадськістю 

(Лазуткіна І.Б., 

Бошняк К.А.), 

(04849) 2-24-78, 

bdkomzgrom@g

mail.com 

 

Зміни до деяких 

законодавчих актів 

України щодо захисту 

прав дитини 

Пряма телефонна 

лінія 
27.02.2018 

Громадськість, 

структурні 

підрозділи 

РДА, 

територіальних 

підрозділів 

центральних 

органів 

виконавчої 

влади 

Начальник 

служби у 

справах дітей 

РДА 

3-65-32 

b-dssdr@i.ua 

 
Про звернення громадян 

на Урядову «гарячу» 

Пряма телефонна 

лінія 
13.03.2018 

Мешканці 

району 

Відділ 

діловодства і 
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лінію контролю 

(04849) 2-20-34 

 

Підготовка кандидатів в 

прийомні батьки, 

батьки-вихователі 

Пряма телефонна 

лінія 
20.03.2018 

Мешканці 

району 

Директор 

районного 

центру 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

(Домчинська 

Т.І.) 

 

Роз’яснення 

законодавства в частині 

отримання звання 

«Мати-героїня» 

Пряма телефонна 

лінія 
27.03.2018 

Мешканці 

району 

Відділ освіти, 

науки, молоді та 

спорту (Карпова 

Г.В.) 

 

Про хід виконання 

Програми «Питна вода 

на 2010 – 2020 роки» 

Виступ на 

засіданні 

Громадської ради, 

 Круглий стіл 

Березень 

2018 року 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

депутати 

районної ради, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Відділ житлово-

комунального 

господарства та 

інфораструктури  

( Добрєва Г.В.), 

(04849) 2-86-78 

 

Про поводження з 

відходами на території 

району 

Пряма телефонна 

лінія 
10.04.2018 

Мешканці 

району 

Відділ житлово-

комунального 
господарства та 

інфраструктури  

( Добрєва Г.В.), 

(04849) 2-86-78 

 

Про виконання Закону 

України «Про культуру» 

на території Білгород-

Дністровського району 

Пряма телефонна 

лінія 
25.04.2018 

Мешканці 

району 

Начальник 

відділу культури 

(Смогла І.І.), 

(04849) 2-24-14 

 
Про питання запобігання 

поширенню ВІЛ/СНІД 

Пряма телефонна 

лінія 
04.05.2018 

Мешканці 

району 

Директор 

районного 

центру 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

(Домчинська 

Т.І.) 

 
Порядок проведення 

громадської експертизи 

Пряма телефонна 

лінія 
15.05.2018 

Представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства 

Сектор взаємодії 

з громадськістю 

(Бошняк К.А.), 

(04849) 2-24-78 

  

Влаштування дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування 

Пряма телефонна 

лінія 
22.05.2018  

Представники 

державної 

служби, 

місцевого 

самоврядуванн

я та 

громадськості 

Начальник 

служби у 

справах дітей  

РДА 

3-65-32 

b-dssdr@i.ua 



 

 

Громадянське 

суспільство: теорія та 

практика 

Семінар 
Травень  

2018 року 

Інститути 

громадянського 

суспільства 

Сектор 

комунікацій з 

громадськістю 

(Бошняк К.А.), 

(04849) 2-24-78, 

bdkomzgrom@g

mail.com 

 
Сімейні форми 

виховання 

Прямий 

радіоефір; 

Доповідь на 

засіданні 

громадської ради 

Травень 

2018 року 

Мешканці 

району, ЗМІ 

Директор 

районного 

центру 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

(Домчинська 

Т.І.) 

 

Дотримання правил 

техногенної та пожежної 

безпеки у період 

збирання врожаю 

Пряма телефонна 

лінія 
05.06.2018 

Мешканці 

району 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

оборонної 

роботи (Лаврік 

М.А.) 

 

Роз’яснення щодо 

порядку набору дітей до 

дошкільних навчальних 

закладів та дошкільних 

підрозділів Білгород-

Дністровського району 

Пряма телефонна 

лінія 
19.06.2018 

Мешканці 

району 

Відділ освіти, 

науки, молоді та 

спорту 

(Барбасура Л.П.) 

 

Про попередження 

поширенню соціально 

небезпечних 

захворювань 

Пряма телефонна 

лінія 
26.06.2018  

Мешканці 

району, 

інститути 

громадського 

суспільства 

Директор 

районного 
центру 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

(Домчинська 

Т.І.) 

 

Алгоритм дій при 

оформленні спадщини 

на земельні частки (паї) 

Прямий радіоефір 
Липень 

2018 року 

Мешканці 

району, ЗМІ 

Начальник 

юридичного 

відділу апарату 

 
Про роботу 

спостережної комісії 

Пряма телефонна 

лінія 
10.07.2018 

Мешканці 

району 

Головний 

спеціаліст 

сектору з питань 

взаємодії з 

правоохоронним

и органами, 

мобілізаційних 

питань та 

виявлення 

корупції 

(Радоуцький 

С.К.),  (04849) 3-
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87-02 

 

Про  збирання ранніх 

зернових культур в 

районні 

Прямий радіоефір 13.07.2018 
Мешканці 

району 

Начальник 

управління 

агропромисловог

о розвитку 

(Смертенюк 

Н.В.) 

 

Інформація щодо 

дозволів на забудову 

присадибних ділянок 

радянського періоду 

Пряма телефонна 

лінія 
24.07.2018 

Мешканці 

району 

Начальник 

архівного відділу 

(Форостяний 

В.П.), 

(04849) 2-43-64 

 

Реалізація державної 

політики у сфері 

державної служби 

Засідання за 

круглим столом 

Серпень 

2018 року 

Представники 

державної 

служби, 

місцевого 

самоврядуванн

я та 

громадськості 

Начальник 

відділу з питань 

управління 

персоналом 

апарату РДА 

2-24-78 

bdnorgotd@gmail

.com 

 

 

Соціальний захист 

населення у Білгород-

Дністровському районі 

Прямий радіоефір 
Серпень 

2018 року 

Мешканці 

району, ЗМІ 

Начальник 

управління 

соціального 
захисту 

населення та 

охорони 

здоров’я 

(Волосатова 

Н.В.), (04849) 2-

24-22 

 

Про хід відпочинку та 

оздоровлення дітей 

Білгород-Дністровського 

району у літній період 

2018 року 

Пряма телефонна 

лінія 
14.08.2018 

Мешканці 

району, 

громадські 

організації 

Відділ освіти, 

науки, молоді та 

спорту 

 

(04849) 2-78-36, 

vonbdr@gmail.co

m  

 

Проблемні питання 

реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-

підприємців 

Пряма телефонна 

лінія 
28.08.2018 

Мешканці 

району 

Начальник 

управління з 

питань надання 

адміністративни

х послуг 

 

Про поліпшення роботи 

закладів культури в 

сільській місцевості з 

метою відродження 

національної культури і 

духовності 

Виїзні засідання 
IV квартал 

2018 року 

Працівники 

закладів 

культури 

району, 

громадськість 

Відділ культури 

райдержадмініст

рації (Смогла 

І.І.), (04849) 2-

24-14, 

kultura.bd.rda22

@gmail.com 

 

Розвиток 

громадянського 

суспільства у сільській 

Засідання за 

круглим столом 

Вересень 

2018 року 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

Сектор взаємодії  

з громадськістю 

(Лазуткіна І.Б., 

mailto:bdnorgotd@gmail.com
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місцевості інститути 

громадянського 

суспільства, 

засоби масової 

інформації 

Бошняк К.А.), 

(04849) 2-24-78, 

bdkomzgrom@g

mail.com 

 

Підготовка району  до 

опалювального періоду 

2017-2018 роки 

Прямий радіоефір 
Вересень 

2018 року 

Мешканці 

району, ЗМІ 

Відділ житлово-

комунального 

господарства та 

інфраструктури   

( Добрєва Г.В.), 

(04849) 3-39-98 

 

Попередження 

негативних явищ серед 

молоді 

Пряма телефонна 

лінія 
18.09.2018 

Мешканці 

району 

Директор 

районного 

центру 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

(Домчинська 

Т.І.) 

 

Про стан підготовки 

господарств району по 

тваринництву на період 

зимівлі худоби 

Пряма телефонна 

лінія 
25.09.2018 

Мешканці 

району 

Начальник 

відділу з питань 

рослинництва, 

тваринництва та 

екологічних 

питань 

(Тіманкин М.І.) 

 

Стан розвитку 

громадянського 

суспільства у Білгород-

Дністровському районі 

Вивчення 

громадської 

думки 

Жовтень 

2018 року 

Мешканці 

району, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Сектор взаємодії  

з громадськістю 

(Лазуткіна І.Б., 

Бошняк К.А.), 

(04849) 2-24-78, 

bdkomzgrom@g

mail.com 

 

«Європейський 

Омбудсмен на захисті 

інтересів прав людини і 

громадянина» 

Круглий стіл 

Вересень-

жовтень 

2018  

Мешканці 

району 

Відділ освіти, 

науки, молоді та 

спорту (Карпова 

Г.В.) 

 

Надання будівельних 

паспортів забудови 

земельної ділянки 

Пряма телефонна 

лінія 
09.10.2018 

Мешканці 

району 

Начальник 

відділу 

містобудування 

та будівництва 

(Абусерідзе 

С.Є.), (04849) 2-

88-91 

 

Про розвиток 

підприємницької 

діяльності на території 

району 

Пряма телефонна 

лінія 
16.10.2018 

Мешканці 

району 

Відділ з питань 

економічного 

розвитку і 

торгівлі  

( Коваль Н.В.) 

 

Роз’яснення 

законодавства щодо 

виплати одноразової 

грошової допомоги 

Пряма телефонна 

лінія 
23.10.2018 

Мешканці 

району 

Відділ освіти, 

науки, молоді та 

спорту 

(Гаврилюк Ю.В.) 
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дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування, які досягли 

18-річного віку 

 

Проект орієнтовного 

плану консультацій з 

громадськістю на 2019 

рік 

Громадське 

обговорення 

Листопад-

грудень  

2018 року 

Мешканці 

району, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Сектор взаємодії  

з громадськістю 

(Лазуткіна І.Б., 

Бошняк К.А.), 

(04849) 2-24-78, 

bdkomzgrom@g

mail.com 

 

Жертви насилля. 

Попередження насилля в 

родині 

Прямий радіоефір 
Листопад 

2018 року 

Мешканці 

району 

Директор 

районного 

центру 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

(Домчинська 

Т.І.) 

 

Забезпечення засобами 

технічної реабілітації та 
санаторно-курортне 

лікування 

Пряма телефонна 
лінія 

21.12.2017 
Мешканці 

району 

Начальник 

відділу 

персоніфіковано

го обліку 

отримувачів 

пільг 

(Волосатова 

Н.В.) (04849) 

22422 

 

 

mailto:bdkomzgrom@gmail.com
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