ІНФОРМАЦІЯ
про заходи з проведення консультацій із громадськістю, заплановані на грудень 2013 року
Орієнтовний
строк
проведення
консультацій
(дата або
місяць)

Питання (проект рішення), яке
планується винести на обговорення

Заходи, які заплановані в
рамках консультацій

Про розрахункові показники місцевих бюджетів на
2014 рік

Обговорення контрольних
показників місцевих бюджетів
району на 2014 рік

Грудень

Про проект районного бюджету на 2014 рік

Обговорення контрольних
показників місцевих бюджетів
району на 2014 рік

Грудень

Про прогноз соціально-економічного
району на 2014 рік

розвитку

Участь інститутів громадянського суспільства в
організації та проведенні заходів з нагоди
відзначення державних свят, визначних та
пам’ятних дат, пов’язаних з життєдіяльністю району
Про проведення атестації Плосківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів

Засідання колегії райдержадміністрації;
засідання координаційної ради
райдержадміністрації з питань
розвитку підприємництва.
Висвітлення на офіційній вебсторінці райдержадміністрації
та в районній газеті „Вісті
Свалявщини”
Засідання громадської ради при
райдержадміністрації,
оргкомітетів
Висвітлення на офіційній вебсторінці відділу освіти, молоді

Грудень

Грудень

Грудень

Структурний підрозділ
(працівник) органу
виконавчої влади,
відповідальний за проведення
консультацій
Фінансове
райдержадміністрації,
начальник управління
Прожегач Р.В.,
2-14-97
Фінансове
райдержадміністрації,
начальник управління
Прожегач Р.В.,
2-14-97

управління

управління

Відділ економічного розвитку
торгівлі райдержадміністрації,
начальник відділу
Савчук В.Д.,
2-26-80

і

Відділ організаційно-кадрової роботи
апарату
райдержадміністрації,
начальник відділу
Кмідт В.А.,
2-11-81
Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації,

та спорту райдержадміністраації
Про проведення другого етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад

Нарада з керівниками
навчальних закладів,
висвітлення на офіційній вебсторінці відділу освіти, молоді
та спорту

Про проект програми оздоровлення та відпочинку
дітей на 2014-2016 роки

Нарада з керівниками
навчальних закладів,
висвітлення на офіційній вебсторінці відділу освіти, молоді
та спорту

Презентація монографії Романа Пилипа ,,Художня
вишивка
Закарпатття ХІХ – першої половини ХХ ст.:
типологія за призначенням, художніми та
локальними особливостями” в рамках відзначення
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

Презентація видання з метою
комплексного дослідження
народної вишивки нашого краю
з поєднанням інструментарію
мистецтвознавства, етнології та
історії, яке окреслює її зв'язок з
побутом, звичаєвістю,
світоглядом та естетикою
народу, типологію закарпатської
вишивки та її особливості у
кожній етнографічній групі
(бойки, гуцули, лемки,
долиняни)
Презентація художнього видання Бориса Іванчова Презентація видання за участю
та Івана Фотула: ,,Свалявський колаж. Портрети
громадськості Свалявщини
творчих фігур”
Проведення новорічних та різдвяних свят у районі

Організація та проведення
заходів до свята Миколая,
нового року, Різдва та
районного огляду-конкурсу
,,Вертеп - 2013”

Грудень

Грудень

Грудень

Грудень

Грудень

начальник відділу
Русин Р.П.,
2-24-93
Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації,
завідувач
методкабінету
відділу
освіти, молоді та спорту
Приходько Е.С.,
2-24-93
Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації,
завідувач сектору молоді та спорту
відділу освіти, молоді та спорту
Сокач І.Л.,
2-24-93
Обласний організаційно-методичний
центр,
начальник обласного організаційнометодичного центру культури
Рудейчук В.В.,
3-60-35

Відділ культури і туризму РДА,
начальник відділу
Ляхович М.М.,
2-27-67
Відділ культури і туризму РДА,
начальник відділу
Ляхович М.М.,
2-27-67

Про хід виконання в районі постанови Кабінету
Міністрів України від 25.04.2012 № 340 «Про
реалізацію пілотного проекту щодо запровадження
державного регулювання цін на лікарські засоби для
лікування осіб з гіпертонічною хворобою»
Про забезпечення пільговими медикаментами
мешканців району

Про хід виправлення недоліків, виявлених у
результаті надання медичної допомоги в закладах
охорони здоров’я перинного рівня

Підсумки
роботи лікувально-профілактичних
закладів району за 2013 рік. Планування роботи на
2014 рік

Про заходи з проведення
Всеукраїнського тижня права

у

2013

році

Нарада при голові
райдержадміністрації,
висвітлення на офіційній вебсторінці відділу охорони
здоров’я
Нарада з керівниками
лікувально-профілактичних
закладів району,
висвітлення на офіційній вебсторінці відділу охорони
здоров’я
Нарада з керівниками
лікувально-профілактичних
закладів району,
висвітлення на офіційній вебсторінці відділу охорони
здоров’я
Нарада з керівниками
лікувально-профілактичних
закладів району,
висвітлення на офіційній вебсторінці відділу охорони
здоров’я
Засідання МКМР з правової
освіти населення

Грудень

Грудень

Грудень

Грудень

Грудень

Відділ охорони здоров’я,
начальник відділу
Пілка О.Д.,
2-25-49
Відділ охорони здоров’я,
начальник відділу
Пілка О.Д.,
2-25-49
Відділ охорони здоров’я,
начальник відділу
Пілка О.Д.,
2-25-49
Відділ охорони здоров’я,
начальник відділу
Пілка О.Д.,
2-25-49
Юридичний
сектор
апарату
райдержадміністрації,
головний спеціаліст юридичного
сектору
Стець І.І.,
2-19-49

