ПЛАН
проведення «прямих ліній» телефонного зв’язку з населенням району з актуальних питань забезпечення їх
життєдіяльності на 2018 рік
Дата
проведення

Теми для розгляду

Хто проводить

Відповідальний за підготовку питання

02 січня

Пріоритетні
напрямки
соціально- Голова
Відділ з питань
економічного розвитку району у 2018 році райдержадміністрації містобудування
,
адміністративних
захисту

економічного розвитку,
та
архітектури,
послуг та цивільного

23 січня

3
питань
господарства

економічного розвитку,
та
архітектури,
послуг та цивільного

13 лютого

Щодо порядку
інформацію

подання

06 березня

Формування
бюджетів

виконання

27 березня

Мобілізація, строковий призов

17 квітня

Надання
роз’яснень
чинного Керівник
апарату Відділ управління персоналом та юридичної
законодавства з питань, що належать до райдержадміністрації роботи апарату
компетенції
районної
державної
адміністрації

житлово-

та

комунального Перший
заступник Відділ з питань
голови
містобудування
райдержадміністрації адміністративних
захисту
запиту

на Керівник
апарту Відділ ведення Державного реєстру виборців
райдержадміністрації

місцевих Голова
Фінансове управління
райдержадміністрації
Перший
заступник Відділ діловодства, контролю, мобілізаційної
голови
та режимно-секретної роботи апарату
райдержадміністрації

07 травня

3 питань
району

агропромислового

розвитку Голова
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації

29 травня

3 питань захисту прав дітей, сімейні Перший
заступник Служба у справах дітей, молоді та спорту
форми влаштування дітей- сиріт та дітей, голови
позбавлених батьківського піклування
райдержадміністрації

19 червня

Консультація виборців лише в обсязі та у Керівник
апарату Відділ ведення Державного реєстру виборців
спосіб, встановлені Законом України «Про райдержадміністрації
Державний реєстр виборців»

10 липня

Надання
роз’яснень
сім’ям,
які Перший
заступник Управління соціального захисту населення
перебувають у складних життєвих голови
обставинах
(внутрішньо
переміщені райдержадміністрації
особи)

31 липня

3 питань фізичної культури та спорту, Перший
заступник Служба у справах дітей, молоді та спорту
оздоровлення дітей
голови
райдержадміністрації

21 серпня

Стан оприлюднення публічної інформації Керівник
апарату Відділ ведення Державного реєстру виборців
райдержадміністрації
в районі

11 вересня

3 питань надання субсидій

02 жовтня

Взаємодія з правоохоронними органами Голова
Відділ діловодства, контролю, мобілізаційної
району
райдержадміністрації та режимно-секретної роботи апарату

23 жовтня

3 питань надання адміністративних послуг Перший
заступник Відділ з питань економічного розвитку,
голови
містобудування
та
архітектури,
райдержадміністрації адміністративних послуг та цивільного

Перший
заступник Управління соціального захисту населення
голови
райдержадміністрації

захисту
13 листопада Про роботу зі зверненнями громадян Керівник
апарату Відділ діловодства, контролю, мобілізаційної
райдержадміністрації та режимно-секретної роботи апарату
району
4 грудня

Надання
інформації
внаслідок аварії на
ветеранів війни та праці

постраждалим Перший
заступник Управління соціального захисту населення
ЧАЕС,інвалідів, голови
райдержадміністрації

26 грудня

Протидія та запобігання
органах виконавчої влади

Перший заступник голови районної
державної адміністрації
Костенко 4 31 82

корупції

в Голова
Районна рада, міська рада, редактор газети
райдержадміністрації

О.С.Калінін

