
Орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2018 рік

                                                        

 п/н Зміст заходу Термін вико-
нання 

Відповідальні виконавці,
доповідачі

1 Про стан охорони дитинства та материнства, захист майнових
та житлових прав дітей в районі

І півріччя Служба у справах дітей

2 Про стан виконання Закону України «Про очищення влади» І півріччя Відділ організаційно-
кадрової роботи

3 Про надання поштових послуг у селах району проблемні
питання та заходи, які вживаються для їх вирішення

І півріччя Центр поштового звязку

4 Про стан попередження дитячої злочинності у Подільському
районі та заходи, що вживаються Подільським МВ УМВС щодо
зменшення кількості правопорушень дітьми.

І півріччя Подільський МВ УМВС

5 Організація у районі пасажирських перевезень автобусними
маршрутами загального користування, стан підприємницької
діяльності

І півріччя Відділ економічного розвитку,
інфраструктури і торгівлі

6 Про заходи щодо фізичної та моральної реабілітації ветеранів
АТО що вживаються Подільською  РДА

І півріччя Подільська РДА

7 Про забезпечення земельними ділянками ветеранів АТО І півріччя Подільська РДА

8 Звіт про виділення чи передачу в оренду земельних ділянок за
межами населених пунктів за 2017 рік .

І півріччя Подільська РДА

9 Про проведення заходів,  щодо приведення населених пунктів
району до належного санітарного стану

І півріччя відділ містобудування,
архітектури та ЖКГ

10 Звіт про виділення чи передачу в оренду земельних ділянок за
межами населених пунктів за І півріччя 2018 року .

ІІ півріччя Подільська РДА

11 Робота юридичного сектору апарату РДА щодо надання
правової допомоги громадянам

ІІ півріччя юридичний сектор апарату
РДА

12 Робота Територіального центру щодо надання послуг одиноким
непрацездатним громадянам району

ІІ півріччя Територіальний центр

13 Робота соціального Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді щодо соціального супроводу сімей, що опинились у
складних життєвих обставинах

ІІ півріччя ЦСССДМ

14 Здобутки, перспективи та недоліки в діяльності закладів
освітньої галузі району у поточному році

ІІ півріччя відділ освіти

15 Робота Центру первинної медико-санітарної допомоги щодо
медичного обслуговування населення району, проблемні
питання та заходи, які вживаються для їх вирішення

ІІ півріччя Центр ПМСД

16 Про стан розрахунків сільгосппідприємств району з
орендодавцями землі

ІІ півріччя Управління АПК РДА



17 Виконання бюджету району у 2018 році. ІІ півріччя фінансове управління

18 Формування плану роботи громадської ради на 2019 рік ІІ півріччя Голова Громадської рад


