План проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік
Соціальні групи
населення та
заінтересовані
Захід, що проводитиметься Строк
сторони, на які
№
Питання або проект нормативно-правового акта у рамках консультацій з
проведення поширюється дія
п/п
громадськістю
консультацій рішення, що буде
прийняте за
результатами
консультацій

1

2

Створення опорних навчальних закладів у
районі.

Законопроект про концепцію державної
етнонаціональної політики України

Бесіди

Електронні консультації

Контактні дані особи/ структурного підрозділу,
відповідального за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

Протягом
2017 року

Керівники ЗНЗ,
батьки, учні.

С. Северилов - начальник відділу освіти
райдержадміністрації
0347528129
vo_nadvirna@ukr.net

Лютий
2017 року

Представники
громадських
інституцій, дотичних
до даного питання

О. Зварчук – начальник відділу культури
райдержадміністрації,
03437522786
kultura@nadrda.gov.ua

3

Проект Закону України «Про культуру» (нова
редакція)

Круглі столи

І півріччя
2017 року

Фахівці галузі
культури,
представники
громадськості

4

Участь у програмі ЄС
«Креативна Європа»

Проведення інформаційно- Протягом
комунікативних заходів з року
метою поширення

Представники
громадських
організацій,
організатори

О. Зварчук – начальник відділу культури
райдержадміністрації,
2-27-86
kultura@nadrda.gov.ua

О. Зварчук – начальник відділу культури
райдержадміністрації,
2-27-86

інформації про програму
«Креативна Європа»

5

6

7

8

9

Обговорення питань щодо формування та
реалізації державної політики у сфері музейної
справи

Круглий стіл

Обговорення питань щодо реформування сфери
Круглі столи
культури в рамках проведення децентралізації

фестивалів,
спеціалісти сфери
культури

kultura@nadrda.gov.ua

ІІ квартал
2017 року

Фахівці музейної та
туристичної сфер,
представники
громадських
організацій

О. Зварчук – начальник відділу культури
райдержадміністрації,
2-27-86
kultura@nadrda.gov.ua

Протягом
року

Фахівці галузі
культури,
представники
громадськості

Представлення звіту
про виконання бюджету Пен-сійного фонду
України за 2016 рік

1) Розміщення інформації
на офіційному веб-сайті
Березень
Фонду та друкованих
2017 року
засобах масової інформації
2) Громадські слухання

Реалізація органами Фонду у 2017 році Стратегії
модернізації та розвитку Пенсійного фонду
України на період до 2020 року

1) Засідання Громадської
ради при Пенсійному фонді
України
І квартал
2) Розміщення інформації
2017 року
на офіційному веб-сайті
Фонду та в засобах масової
інформації

Різні
соціальні групи
населення

1) Засідання Громадської Протягом
ради при Пенсійному фонді року
України

Різні
соціальні групи
населення

Актуальні питання застосування законодавства
про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування та пенсійне забезпечення

Різні
соціальні групи
населення

О. Зварчук – начальник відділу культури
райдержадміністрації,
2-27-86
kultura@nadrda.gov.ua
Бюджетно-фінансовий департамент
Департаментперсоналу таадміністративного
забезпечення
286-24-93
284-26-51
info@pfu.gov.ua
Департамент персоналу та адміністративного
забезпечення
Інші структурні підрозділи Фонду
284-26-51
pfu_zmi@ukr.net
info@pfu.gov.ua
Департамент пенсійного забезпечення
Департамент платежів до пенсійної системи та

захисту прав застрахованих осіб
2) Засідання за круглим
столом

Інші структурні підрозділи Фонду
285-55-73
284-97-42
284-26-51 info@pfu.gov.ua
Редакція газети “Пенсійний кур’єр” Редакція
журналу“Вісник Пенсійного фонду України” 2
84-26-51
284-54-26 pfu_zmi@ukr.net

3) Зустрічі з громадськістю

Громадське обговорення проектів нормативноправових актів, що мають важливе суспільне
значення і стосуються конституційних прав,
свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також
10
актів, якими передбачається надання пільг чи
встановлення обмежень для суб’єктів
господарювання та інститутів громадянського
суспільства, проектів регуляторних актів

Електронні консультації

Протягом
року

Моніторинг оприлюднених
у ЗМІ, в тому числі
електронних,
Проведення аналізу громадської думки стосовно зауважень і
Протягом
11 діяльності органів Пенсійного фонду України, в
пропозицій, інститутів
року
тому числі у сфері антикорупційної політики
громадянського суспільства
та окремих громадян
Анкетування

Різні
соціальні групи
населення

Юридичне управління
Департамент пенсійного забезпечення
Департамент інформаційно-аналітичних
систем та електронних реєстрів
Департамент персоналу та адміністративного
забезпечення
284-64-73
nfo@pfu.gov.ua
Департамент
персоналу та
адміністративного забезпечення

284-26-51
Різні соціальні групи 284-26-53
населення
pfu_zmi@ukr.net
info@pfu.gov.ua
Начальники головних управлінь Фонду

Проведення моніторингу, опрацювання та
узагальнення висловлених у зверненнях
12 громадян пропозицій та зауважень з питань
пенсійного забезпечення, які потребують
висвітлення у засобах масової інформації

Департаментперсоналу та адміністративного
забезпечення
Аналіз звернень громадян

Протягом
року

Різні соціальні групи Редакція газети “Пенсійний кур’єр“
населення
285-57-90
info@pfu.gov.ua
Управління внутрішнього аудиту

Реалізація чинного антикорупційного
13 законодавства в органах Пенсійного фонду
України

Засідання Громадської
IV квартал
ради при Пенсійному фонді
2017 року
України

14 Реформування охорони здоров’я

Формування госпітальної
бази на території
Надвірнянського району

Про стан злочинності та правопорушень серед
неповнолітніх на тери-торії Надвірнянського
15
району

І півріччя
2017 року

Засідання координат-ційної
ради райдерж-адміністрації Лютий
з питань дітей

Різні соціальні групи 284-26-53
населення
284-81-92
info@pfu.gov.ua

Мешканці району
члени
координаційної
ради;

2-94-41
nospital_nad@meta.ua
М.Сметанюк
Н.Лацко
29174
smsnad@ukr.net

Зустріч з кандидатами в
“Найкращий спосіб допомогти дитині - прийняти
16
прийомні батьки, опі-куни Квітень
її у свою родину ”
та піклувальники

- Служба у справах
дітей РДА;
- кандидати в
прийомні батьки ,
опікуни,
піклувальники

М.Сметанюк
Т.Вадюк
29174
smsnad@ukr.net

17 Про працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів та професійно-технічних

- служба у справах
дітей РДА;

М.Сметанюк
Н.Лацко

Засідання круглого столу

Травень

училищ, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Проведення в пришкільних таборах району
18 профілактичної роботи , щодо здорового способу Круглий стіл
життя

Ознайомлення кандидатів, які перебувають на
19 обліку в усиновлювачі з дітьми, які підлягають
усиновленню.

Зустріч з кандидатами, які
перебувають на обліку в
усиновлювачі для
ознайомлення їх з дітьми,
які підлягають
усиновленню (особисто з
кожною сім’єю)

- центр зайнятості;
- керівництво ПТУ;

29174
smsnad@ukr.net

Червень

-Служба у справах
дітей РДА;
-соціальні педагоги
шкіл

Т.Струк
Н.Лацко
29174
smsnad@ukr.net

Серпень

- Служба у справах
дітей РДА;
- кандидати в
усиновлювачі

М.Сметанюк
29174
smsnad@ukr.net

Т.Струк
Н.Попова
29174
smsnad@ukr.net
Н.Лацко
29174
smsnad@ukr.net

Проведення у 2017 році Всеукраїнського
20
профілактичного заходу “ Урок ”

Круглі столи та зустрічі з
сім’ями

Вересень

- Служба у справах
дітей РДА;
- сім’ї які
перебувають на
обліку

21 Конвенція ООН про права дитини

Засідання круглого столу

Листопад

- Служба у справах
дітей РДА;
- відділ освіти РДА

