
ЗАТ^ЩЩЕНО

ОРІЄНТОВНИМ ПЛАН 
проведення консультацій з громадськістю у Берне

на І квартал 2019 року

трацп 
_ _.В. Гомон% <ЄМА

№ Питання або проект 
нормативно-правового акта

Захід, що 
проводитиметь 

ся у рамках 
консультацій з 
громадськістю

Строк 
проведенії 
я консуль

тацій

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 (телефон, 
e-mail)

1 2 3 4 5 6
1 Про підготовку та 

відзначення в районі Дня 
Соборності України

Засідання
організаційного

комітету

Січень Представники 
громадських об'єднань

Полегенко Людмила Валентинівна, 
начальник в ід д іл у  культури 
оайдержадміністпації
тел.:(05546)7 56 36 
e-mail: kultura@rdaberyslay.gov.ua 

kultura.berislav@ukr.net
2 Про надання громадянам 

соціальної підтримки та 
реалізацію державних 
соціальних потреб окремим 
громадянам

Зустріч 3 
громадськістю, 
виступи в ЗМІ, 
виїзні прийоми

Січень Г ромадськість, 
представники 

громадських об'єднань

Іванова Інна В’ячеславівна, 
начальник управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації 
тел.: (05546) 7 62 08 
e-mail: upcznbhs@ukr.net

3 Про районний бюджет на 
2019 рік

Зустріч 3 
громадськістю, 
виступи в ЗМІ

Січень Г ромадськість, 
представники 

громадських об'єднань, 
керівники підприємств, 
організацій та установ 

району

Литвинова Ірина Григорівна, 
начальник фінансового управління 
рай держадм і ні страції 
тел.: (05546)7 64 47 
e-mail: ber-rda-upfin@khoda.gov.ua

mailto:kultura@rdaberyslay.gov.ua
mailto:kultura.berislav@ukr.net
mailto:upcznbhs@ukr.net
mailto:ber-rda-upfin@khoda.gov.ua


1 2 3 4 5 6
4 Про виконання програми 

соціально-економічного та 
культурного розвитку 
Бериславського району на 
2018 рік

Зустріч 3 
громадськістю

Лютий Представники 
громадських об'єднань

Северіна Лілія Степанівна,
начальник управління
економічного розвитку та
інфраструктури
рай держа дм і н і страції
тел.: (05546)7 62 06
e-mail: ekonomika@rdaberyslav.
gov.ua

5 Про сучасні тенденції 
агробізнесу та їх 
впровадження у 
Бериславському районі

Конференція Лютий Представники 
громадських об’єднань

Покрищенко Володимир Петрович, 
начальник відділу 
агропромислового розвитку 
рай держа дм і н і страції 
тел.:(05546) 7 48 54 
e-mail.apr@rdaberyslav.goy.ua 

ber.agro@ukr.net
6 Про стан виконання Указу 

Президента України 
від 18 березня 2015 року 
№150 “Про додаткові заходи 
щодо соціального захисту 
учасників антитерористичної 
операції-”

Зустріч 3 
громадськістю

Лютий Учасники 
антитерористичної 
операції та члени їх 

сімей, 
представники 

громадських об'єднань

Іванова Інна В’ячеславівна, 
начальник управління соціального 
захисту населення 
рай держа дм і н і страції 
тел.: (05546) 7 62 08 
e-mail: upcznbhs@ukr.net 
Дудченко Тетяна Анатоліївна, 
директор районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді райдержадміністрації 
тел.: (05546) 7 39 55 
e-mail: berislavcsssdm@ukr.net

7 Про вирощування ярих 
культур відповідно до 
науково обгрунтованих 
рекомендацій в погодно- 
кліматичних умовах 2019 
року

Зустріч 3 
громадськістю

Лютий Г ромадськість, 
представники 

сільськогосподарських 
підприємств усіх форм 

власності

Покрищенко Володимир Петрович, 
начальник відділу 
агропромислового розвитку 
пай держадм і н і страції 
тел.:(05546) 7 48 54 
e-mai 1: apr@rdabery slav .gov .ua 

ber.agro@ukr.net
8

1

Про поліпшення умов 
надання адміністративних 
послуг у Бериславському 
районі

2

Засідання за 
“круглим 
столом”

3

Березень

4

Г ромадськість, 
представники 

громадських об’єднань, 
органи 

виконавчої влади та 
5

Стернійчук Юлія Олександрівна, 
начальник відділу з питань 
надання адміністративних послуг 
рай держа дм і н і страції 
тел.:(05546) 7 39 74 

6

mailto:e-mail.apr@rdaberyslav.goy.ua
mailto:ber.agro@ukr.net
mailto:upcznbhs@ukr.net
mailto:berislavcsssdm@ukr.net
mailto:ber.agro@ukr.net


місцевого
самоврядування

e-mail: cnap@rdaberyslav.gov.ua

9 Про особливості проведення 
зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2018 році

Прес-
конференція

Березень Учнівська молодь Стадні к Наталя Владиславівна, 
начальник відділу освіти, молоді та 
спооту оайдепжадміністрації 
тел.:(05546) 7 59 39 
e-mail: osvita-berislav@ukr.net

10 Про здійснення заходів, 
спрямованих на поліпшення 
соціального, медичного 
захисту, реабілітації осіб 
поважного віку, ветеранів та 
інвалідів

Зустріч 3 
громадськістю

Березень Ветерани війни та праці, 
представники 
громадських 
ветеранських 
організацій

Іванова Інна В’ячеславівна, 
начальник управління соціального 
захисту населення 
рай держа дм і н і страц ії 
тел.: (05546)7 62 08 
e-mail: upcznbhs@ukr.net 
Абрамов Ігор Федорович, 
головний лікар КНП 
“Бериславський РЦПМСД” 
Бериславської районної ради 
тел.: (05546)7 35 02 
e-mail: " kzbrcpmsd"@ukr.net

mailto:cnap@rdaberyslav.gov.ua
mailto:osvita-berislav@ukr.net
mailto:upcznbhs@ukr.net

