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План районних заходів 
щодо проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік 

 
№ 
№ 
з.п. 

Назва структурного 
підрозділу 
райдержадміністрації 

Актуальне питання, 
вирішення якого 
потребує проведення 
консультацій з 
громадськістю 

Назва заходу 
 

Орієнтовні 
терміни 
проведення 
консультацій з 
громадськістю 

Групи громадськості, 
що зацікавлені у 
вирішенні цього 
питання 

Відповідальна особа 
(ПІБ, посада, 
телефон, електрона 
пошта) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Відділ організаційної 

роботи апарату 
райдержадміністрації 

Підвищення 
правової та 
політичної 
культури 
населення 

Єдиний день 
інформування 
населення 

Щомісяця Громада 
Кам’янсько-
Дніпровського району 

Гріга Я.І., заступник 
керівника апарату, 
начальник відділу 
організаційної 
роботи апарату РДА, 
т. 06138-2-35-93 
kdnuvp@zp.ukrtel.net 

2 Відділ організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Роз’яснення 
сутності та 
основних 
принципів 
соціально-

Проведення 
зустрічей у трудових 
колективах та за 
місцем проживання, 
виступів у ЗМІ 

Протягом року Громада 
Кам’янсько-
Дніпровського району 

Гріга Я.І., заступник 
керівника апарату,  
начальник відділу 
організаційної 
роботи апарату РДА, 
т. 06138-2-35-93 



 2 

економічної 
політики 
Президента та 
Кабінету 
Міністрів України 

kdnuvp@zp.ukrtel.net 

3 
 
 

Юридичний відділ 
апарату 
райдержадміністрації 

Підвищення 
правової освіти 
населення 

Засідання 
міжвідомчої 
координаційно-
методичної ради з 
правової освіти 
населення 

Щокварталу Громада 
Кам’янсько-
Дніпровського району 

Кабко Н.В., керівник 
апарату РДА, т. 
06138-2-35-93 
kamadm@zp.ukrtel.net 

4 Відділ організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації 

Забезпечення 
реалізації 
конституційного 
права громадян на 
участь в 
управлінні 
державними 
справами 

Засідання 
Громадської ради 
при 
райдержадміністрації 

Щокварталу Громада 
Кам’янсько-
Дніпровського району 

Гріга Я.І., заступник 
керівника апарату, 
начальник відділу 
організаційної 
роботи апарату РДА, 
т. 06138-2-35-93 
kdnuvp@zp.ukrtel.net 

5 Відділ культури і 
туризму 
райдержадміністрації 

Охорона 
культурної 
спадщини, 
розвиток 
туристично-
рекреаційної 
сфери 

Засідання комісії по 
координуванню 
туристичної 
діяльності при 
районній державній 
адміністрації 

Протягом року Громада 
Кам’янсько-
Дніпровського району 

Кабко Н.В., керівник 
апарату РДА, т. 
06138-2-35-93 
kamadm@zp.ukrtel.net 

6 Загальний відділ 
апарату 
райдержадміністрації 

Забезпечення 
реалізації та 
гарантування 
конституційного 
права на 

Проведення 
особистих, виїзних 
прийоми населення, 
„гарячих” 
телефонних ліній 

Постійно Громада 
Кам’янсько-
Дніпровського району 

Кабко Н.В., керівник 
апарату РДА, т. 
06138-2-35-93 
kamadm@zp.ukrtel.net 
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звернення до 
органів 
виконавської 
влади 

7 Управління 
економіки 
райдержадміністрації 

Розвиток 
соціально-
побутової 
інфраструктури 
на селі 

Проведення 
засідання „круглого 
столу” щодо 
розвитку побутового 
обслуговування на 
селі 

Що півроку Громадські активісти, 
сільські голови, 
державні службовці 

Кириленко В.І., 
начальник 
управління 
економічного 
розвитку і торгівлі 
РДА, 06138-2-35-93 
kamadm@zp.ukrtel.net 

8 Відділ з питань 
надзвичайних 
ситуацій 
райдержадміністрації 

Просвітницька 
робота щодо дій 
населення за умов 
надзвичайних 
ситуацій 

Проведення засідань 
комісії з питань 
техногенно-
екологічної безпеки 
та надзвичайних 
ситуацій 

Щокварталу Громада 
Кам’янсько-
Дніпровського району 

Свєшніков В.В., 
голова РДА, 06138-2-
35-93 
kamadm@zp.ukrtel.net 

9 Відділ з питань 
надзвичайних 
ситуацій 
райдержадміністрації 

Підвищення 
правової культури 
населення 

Оперативне 
інформування щодо 
надзвичайних 
ситуацій в районі 

Постійно Громада 
Кам’янсько-
Дніпровського району 

Свєшніков В.В., 
голова РДА, 06138-2-
35-93 
kamadm@zp.ukrtel.net 

10  
Управління 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації 

Перспективний 
розвиток 
агропромислового 
сектору району 

Проведення 
засідання круглого 
столу 

І півріччя року Громадські організації 
сільськогосподарських 
виробників 

Рибальченко К.М., 
начальник 
управління 
агропромислового 
розвитку РДА, 
06138-2-37-34, 
kamuapr@meta.ua 

11 Кам’янсько-
Дніпровська 
центральна районна 
лікарня 

Реформування 
медичної галузі 
району 

Проведення 
тематичних нарад і 
засідань за 
«круглими столами» 

Протягом року Громадські організації, 
державні службовці, 
представники ЗМІ 

Зикова І.Ф., перший 
заступник голови 
РДА, 06138-2-35-93 
kamadm@zp.ukrtel.net 
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12 Управління 
економіки 
райдержадміністрації 

Розвиток 
внутрішнього 
ринку 

Засідання районної  
координаційної ради 
з питань розвитку 
підприємництва 

Щомісяця Приватні підприємці Кириленко В.І., 
начальник 
управління 
економічного 
розвитку і торгівлі 
РДА, 06138-2-35-93 
kamadm@zp.ukrtel.net 

13 Управління 
економіки 
райдержадміністрації 

Захист прав 
споживачів 

Засідання районної 
координаційної ради 
з питань захисту 
прав споживачів 

Щомісяця 
протягом року 

Приватні підприємці Кириленко В.І., 
начальник 
управління 
економічного 
розвитку і торгівлі 
РДА, 06138-2-35-93 
kamadm@zp.ukrtel.net 

 
 
 
 
 
Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                                                                                                                            Н.В. Кабко 
 


