
                                                                                                                                                                                          

         

 

Орієнтовний план                                                                             

проведення консультацій з громадськістю  Березівської районної державної адміністрації               

на 2023 рік 

№ 

п/п 

Питання або проект нормативно-

правового акту 

Захід, що 

проводитиметь

ся 

Строк 

проведення 

консультаці

й 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані сторони, 

на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде 

прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення 

консультацій  

1. Підсумки економічного і соціального 

розвитку району за 2022 рік; 

Засідання колегії 

РДА 

січень-

лютий 

Громадськість району 

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

громадськість 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації  

(04856) 2-09-01 

Eko.berezovka@ukr.net 

2. Обговорення проектів законів, 

постанов Кабінету Міністрів 

України, державних програм, 

обласних та районних програм, 

розпоряджень голови 

райдержадміністрації, що мають 

важливе 

суспільне значення і 

стосуються конституційних прав і 

свобод  громадян, 

нормативно-правових 

актів, якими  передбачається 

надання пільг чи встановлення 

обмежень для суб’єктів 

господарювання 

та інститутів 

громадянського 

суспільства 

Круглі столи Протягом 

року, по 

мірі 

надходження 

проектів 

 

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

громадськість 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

   



3. Розгляд стану дотримання 

законодавства з питань державної 
служби та протидії корупції в органах 

державної влади району 

1.Збори 

громадськості 

2.Засідання 

колегії районної 

державної 

адміністрації 

3. Електронні 

консультації 

Раз в рік Громадськість району, 

органи виконавчої влади 

та місцевого 

самоврядування 

 

 

Головний  спеціаліст з 

питань запобігання корупції 

апарату 

 

(04856) 2-06-51 

urviddil2015@ukr.net 

4. Про організацію культурно-

мистецьких заходів  

Засідання 

оргкомітетів 

РДА 

Протягом 

року 

Громадськість району 

 

Відділ освіти, культури та 

спорту райдержадміністрації 

(04856) 2-14-78 

berezivka_osvita@ukr.net 

5. Моніторинг думки мешканців щодо 

актуальних подій суспільно-

політичного життя району 

Опитування, 

анкетування 

Протягом 

2023 р. 

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

громадськість 

Відділ цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій, 

цифровізації, організації 

діяльності центрів надання 

адміністративних послуг, 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

районної державної 

адміністрації  

(04856) 2-14-37 

berezivskarda@gmail.com 

6. Виконання районного бюджету за 

2022 рік 

 

Засідання колегії 

РДА 

І квартал 

 2023 р. 

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

громадськість 

Фінансовий відділ 

райдержадміністрації  

(04856) 2-17-43 

bolotenko_o@ukr.net 

7. Підвищення якості та прозорості 

надання адміністративних послуг в 

громадах району 

Інформація на 

сайті РДА 

Протягом 

2023р. 

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

громадськість 

Відділ цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій, 

цифровізації, організації 

діяльності центрів надання 

адміністративних послуг, 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

районної державної 

адміністрації  

(04856) 2-14-37 

berezivskarda@gmail.com 



8. Про формування освітнього простору 

в Березівському районі  

Засідання колегії 

відділ освіти 

РДА 

1 півріччя  

2023р. 

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

громадськість 

Відділ освіти, культури та 

спорту райдержадміністрації 

(04856) 2-14-78 

berezivka_osvita@ukr.net 

9. Про організацію оздоровлення та 

відпочинку дітей і молоді в літній 

період 

1.Засідання 

колегії РДА 

2. Інформація на 

сайті 

3. Обговорення в 

ЗМІ 

 

Червень 

2023р. 

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

громадськість 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

(04856) 2-16-05 

berssd@ukr.net 

10. Про хід підготовки до жнив Зустріч із 

сільгоспвиробни

ками  

Червень  

2023 р. 

Керівники 

агроформувань району 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 

(04856) 2-09-01 

Eko.berezovka@ukr.net 

11. Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо надання 

адміністративних послуг 

1.Інформація на 

сайт РДА 

2. Висвітлення в 

ЗМІ 

Протягом 

2023р. 

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

громадськість 

Відділ цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій, 

цифровізації, організації 

діяльності центрів надання 

адміністративних послуг, 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

районної державної 

адміністрації 

(04856) 2-14-37 

berezivskarda@gmail.com 

12. Підсумки оздоровлення та відпочинку 

дітей та підлітків влітку 2023 року 

Нарада РДА Вересень 

 2023 р. 

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

громадськість 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

(04856) 2-16-05 

berssd@ukr.net 

13. Завершення комплексу осінньо -

польових робіт  

2023 р. 

Засідання колегії 

РДА 

Листопад 

2023 р. 

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

громадськість 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 

(04856) 2-09-01 

Eko.berezovka@ukr.net 



14. Проект програми економічного і 

соціального розвитку району на 2023 

р. 

Громадські 

обговорення 

(оприлюднення 

інформації на 

офіційному веб-

сайті РДА) 

Листопад 

2023 р. 

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

громадськість 

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації  

           (04856) 2-09-01      

Eko.berezovka@ukr.net 

 


