УКРАЇНА
БІЛЯЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
27.12.2018

м. Біляївка

№ 893/РА-2018

Про організацію виконання вимог Указу Президента
України від 1 серпня 2002 року № 683 «Про додаткові
заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності
органів державної влади» у 2019 році

Відповідно до ст.ст. 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» та з метою подальшого вдосконалення роботи щодо виконання
вимог Указу Президента України від 1 серпня 2002 року № 683 «Про додаткові
заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади»:
1. Структурним підрозділам районної державної адміністрації
забезпечити подальше виконання вимог Указу Президента України від 1 серпня
2002 року № 683 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у
діяльності органів державної влади».
2. Першому заступнику голови районної державної адміністрації,
заступнику голови районної державної адміністрації, керівнику апарату,
керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації вжити
заходів, а керівникам районних підрозділів центральних органів виконавчої влади
рекомендувати прийняти участь у заходах з питань інформування населення щодо
проведення «прямих телефонних ліній» районної державної адміністрації, згідно
затвердженої тематики (додаток 1, 2).
3. Відділу забезпечення документообігу та контролю апарату
райдержадміністрації (Черноок Н.М.), відділу прес-служби апарату районної
державної адміністрації (Дзей Ю.В.) забезпечувати систематичне висвітлення
інформації в засобах масової інформації про діяльність центральних органів
виконавчої влади щодо реалізації актуальних питань державної політики, «прямих
телефонних ліній» районної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Раздорожну І.Ю.

Голова районної
державної адміністрації

В. П. Самокиш

Додаток 1
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
27.12.2018 № 893/РА-2018
Графік
проведення прямих телефонних ліній головою районної державної
адміністрації, першим заступником голови, заступником голови та
керівником апарату райдержадміністрації на 2019 рік
Посада

Дата проведення, час та
номер телефону
Голови районної державної адміністрації
08.01. 2019 року
12.02. 2019 року
12.03. 2019 року
09.04. 2019 року
14.05. 2019 року
11.06. 2019 року
09.07. 2019 року
13.08. 2019 року
10.09. 2019 року
09.10. 2019 року
12.11. 2019 року
10.12. 2019 року
з 9.00 до 12.00 год.
тел. 2-52-71
Першого заступника голови районної державної
17.01.2019 року
адміністрації
07.02. 2019 року
07.03. 2019 року
04.04. 2019 року
16.05. 2019 року
06.06. 2019 року
04.07. 2019 року
01.08. 2019 року
05.09. 2019 року
03.10. 2019 року
07.11. 2019 року
05.12. 2019 року
з 9.00 до 12.00 год.
тел. 2-59-31
Заступник
голови
районної
державної 14.01. 2019 року
адміністрації
11.02. 2019 року
11.03. 2019 року
08.04. 2019 року
13.05. 2019 року
10.06. 2019 року
08.07. 2019 року
12.08. 2019 року

Керівник апарату районної державної
адміністрації
Раздорожна Ірина Юріївна

Керівник апарату
районної державної адміністрації

09.09. 2019 року
14.10. 2019 року
11.11. 2019 року
09.12. 2019 року
з 9.00 до 12.00 год.
тел. 2-56-64
09.01. 2019 року
13.02. 2019 року
13.03. 2019 року
10.04. 2019 року
22.05. 2019 року
26.06. 2019 року
10.07. 2019 року
14.08. 2019 року
11.09. 2019 року
09.10. 2019 року
13.11. 2019 року
11.12. 2019 року
з 9.00 до 12.00 год.
тел. 2-55-96

І.Ю. Раздорожна

Додаток 2
до розпорядження
районної державної адміністрації
27.12.2018 № 893/РА-2018
Тематика
«прямих телефонних ліній» які будуть проводитись керівниками структурних підрозділів
районної державної адміністрації та територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади у 2019 році
№
п/п

Дата
проведення

№ телефонів

1.

03.01. 2019р.

2-54-41

2.

03.01.2019 р.

2-53-59

3.

03.01.2019 р

2-53-91

4.

10.01.2019р.

2-55-67

5.

10.01.2019 р.

2-52-13
2-19-96

Тематика

Проводить

Про виконання районного бюджету та Кара
Марина
Володимирівна
–
бюджету за 2018 рік
начальник фінансового управління
Біляївської райдержадміністрації
Перелік документів щодо надання Бухтоярова Альона Володимирівна –
дозволів на виготовлення технічної начальник
відділу
роботи
зі
документації та затвердження технічної зверненнями громадян та доступу до
документації
публічної
інформації
апарату
райдержадміністрації
Порядок надання районної стипендій Ліщенко Роман Васильович – завідувач
студентам вищих і професійно-технічних сектору сім’ї, спорту та молодіжної
навчальних закладів
політики райдержадміністрації
Прийомна сім’я, як форма сімейного Тарица Наталія Олексіївна – начальник
влаштування дітей
служби у справах дітей Біляївської
райдержадміністрації
Про участь аматорських колективів Гапоненко Лілія Федорівна – начальник
району у Всеукраїнських Міжнародних відділу культури райдержадміністрації
фестивалях

6.

10.01.2019 р.

2-28-80

7.

10.01.2019 р.

2-52-52

8.

17.01.2019 р

2-19-65

9.

17.01.2019 р

2-58-58

10.

17.01.2019р.

2-57-71

11.

17.01.2019 р.

2-54-12

12.

24.01.2019 р.

2-27-40

13.

24.01.2019р.

2-40-53

14.

24.01.2019 р.

2-52-89

15.

24.01.2019 р.

2-53-95

Можливості працевлаштування в галузі Халявіцька
Наталія
Іванівна
–
будівництва в Ізраїлі для кваліфікованих провідний фахівець з питань зайнятості
українських працівників
Біляївської районної філії Одеського
ОЦЗ
Проходження конкурсу на зайняття Черних Ольга Григорівна – начальник
посад державної служби
відділу управління персоналом апарату
районної державної адміністрації
Форми сімейного виховання для дітей- Гужева Наталія Миколаївна – фахівець
сиріт та дітей, позбавлених батьківського із соціальної роботи
Біляївського
піклування
районного центру соціальних служб
сім’ї, дітей та молоді
Порядок надання документів для вступу Дзей Юлія Віталіївна – начальник
в члени Громадської ради при відділу
прес-служби
апарату
Біляївській
районній
державній райдержадміністрації
адміністрації
Консультації з юридичних питань
Унтіла Альона Михайлівна – начальник
юридичного
відділу
апарату
райдержадміністрації
Декларування
доходів
громадян, Бугрій Ірина Миколаївна – начальник
отриманих у 2018 році
Біляївської ДПЇ
Порядок направлення
застрахованих Підмазко Інна Сергіївна – заступник
осіб після перенесених захворювань і начальника відділення ВД Фонду
травм у реабілітаційних відділеннях соціального страхування України в
санаторно-курортних закладах
Одеській області
Виконання
запитів
архівними Синтюк Євген Вікторович – начальник
установами
архівного відділу райдержадміністрації
Надання інформації щодо
перевірки Іовчева Світлана Дмитрівна – головний
персональних даних за допомогою спеціаліст відділу ведення Державного
програмного
інтернет
ресурсу
« реєстру виборців райдержадміністрації
Особистий кабінет виборця»
Про державну реєстрацію земельної Олексюк
Олена Миколаївна –
ділянки з присвоєнням кадастрового начальник
відділу
надання
номеру та
отримання
витягу з адміністративних
послуг

16.

31.01.2019 р.

2-57-75

17.

31.01.2019р.

2-53-91

18.

31.01.2019 р.

2-19-65

19.

31.01.2019 р.

2-59-39

20.

07.02.2019 р.

2-50-81

21

07.02.2019 р.

2-59-05

22.

07.02.2019 р.

2-28-80

23.

14.02.2019 р.

2-11-90

24.

14.02.2019 р.

2-55-58

державного земельного кадастру
райдержаддміністрації
Наказ Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 Щекотілін Ігор Олександрович –
(будівельна амністія)
начальник відділу містобудування та
архітектури
райдержадміністрації,
головний архітектор району
«Суспільство проти корупції»
Загоревський Іван Миколайович –
тимчасово
виконуючий
обов’язки
завідувача
сектору
внутрішнього
аудиту та антикорупційної діяльності
Насильство в
сім’ї як соціальна Ткаченко Олена Олександрівна –
проблема
фахівець
із
соціальної
роботи
Біляївського
районного
центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
Про надання якісних освітніх послуг в Гладкіх
Анна
Олександрівна
–
умовах Нової української школи
начальник
управління
освіти
Біляївської райдержадміністрації
Про розміри державних соціальних Підмазко
Світлана
Сергіївна
–
допомог у 2019 році
заступник начальника,
управління
соціального
захисту
населення
Біляївської райдержадміністрації
Право громадян на податкову знижку
Какуша Яніна Миколаївна – заступник
начальника Біляївської ДПІ
«Підтвердження
результатів Федоренко Вікторія Василівна –
неформального професійного навчання» заступник директора – начальник
відділу надання соціальних послуг
Біляївської районної філії Одеського
ОЦЗ
Про соціальне обслуговування
та Андреєва Надія Миколаївна – директор
надання соціальних послуг інвалідам, територіального центру соціального
одиноким
та
непрацездатним обслуговування (надання соціальних
громадянам похилого віку
послуг) райдержадміністрації
Одержання позики на газифікацію, Зубарєва
Світлана
Борисівна
–
будівництво,
реконструкцію
та начальник управління економічного

придбання індивідуального житла на селі
з фонду «Власний дім».
Про порядок проходження навчання з
питань охорони праці

25.

14.02.2019 р.

2-13-72

26.

21.02. 2019р.

2-59-39

Про організацію інклюзивного навчання
в закладах загальної середньої освіти

27.

21.02. 2019 р.

2-52-13

ВІЛ/СНІД, гепатит та туберкульоз: як
захистити себе

28.

21.02.2019 р.

2-53-95

Про отримання довідки форми 6-ЗЕМ

29.

28.02.2019 р.

2-18-05

30.

28.02.2019 р.

2-53-91

«Додаткові
гарантії
у
сприянні
працевлаштуванню учасників бойових
дій, які брали безпосередню участь в
АТО, забезпеченні її проведення»
«Суспільство проти корупції»

31.

07.03.2019 р.

2-18-05

«Сприяння укомплектуванню кадрами
ПОУ, інших роботодавців шляхом
компенсації витрат у розмірі єдиного
внеску при працевлаштуванні громадян
які недостатньо конкурентоспроможні на
ринку праці. На новостворені робочі

розвитку та інвестиційної діяльності
райдержадміністрації
Цапенко Олександр Михайлович –
страховий
експерт
Біляївського
відділення ВД Фонду соціального
страхування України в Одеській області
Красножон Людмила Григорівна –
заступник начальника – начальник
відділу
загальної
середньої
та
позашкільної освіти управління освіти
Біляївської райдержадміністрації
Байлук Тетяна Дмитрівна – спеціаліст
Біляївського
районного
центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Майструк Наталія Миколаївна –
адміністратор
відділу
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації
Похилюк Людмила Степанівна –
провідний фахівець з питань зайнятості
Біляївської районної філії Одеського
ОЦЗ
Загоревський Іван Миколайович –
тимчасово
виконуючий
обов’язки
завідувача
сектору
внутрішнього
аудиту та антикорупційної діяльності
Гуркало Світлана Анатоліївна –
заступник начальника відділу надання
соціальних
послуг
Біляївського
районного центру зайнятості

32.

07.03.2019 р.

2-19-65

33.

14.03.2019 р.

2-57-09

34.

14.03.2019 р.

2-52-89

35.

21.03.2019 р.

2-54-12

36.

21.03.2019р.

2-58-58

37.

21.03.2019 р.

2-18-05

38.

20.03.2019 р.

2-53-95

39.

28.03.2019 р.

2-50-81

40.

28.03.2019 р.

2-53-91

місця»
Види
послуг,
які
надаються
спеціалістами Біляївського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді
Про проведення державного підсумкової
атестації
у
формі
зовнішнього
незалежного оцінювання

Селіхова Катерина Юріївна – директор
Біляївського
районного
центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді

Красножон Людмила Григорівна –
заступник начальника – начальник
відділу
загальної
середньої
та
позашкільної освіти управління освіти
Біляївської райдержадміністрації
Надання
роз’яснення
особам,
які Тросіна Ольга Михайлівна – начальник
проживають на території України щодо відділу ведення Державного реєстру
включення до Державного реєстру виборців райдержадміністрації
виборців
Податок на нерухоме майно, відмінне від Бугрій Ірина Миколаївна – начальник
земельної ділянки
Біляївської ДПІ
Взаємодія з інститутами громадянського Дзей Юлія Віталіївна – начальник
суспільства
відділу
прес-служби
апарату
райдержадміністрації
«надання допомоги в укомплектуванні Гуркало Світлана Анатоліївна –
підприємств персоналом, необхідними заступник начальника відділу надання
працівниками,
у
тому
числі
з соціальних
послуг
Біляївського
використанням
психодіагностичних районного центру зайнятості
методик»
Надання будівельного паспорту забудови Майструк Наталія Миколаївна –
земельної ділянки
адміністратор
відділу
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації
Про призначення державних
Підмазко
Світлана
Сергіївна
–
допомог та житлових субсидій у 2019 заступник начальника,
управління
році
соціального
захисту
населення
Біляївської райдержадміністрації
«Суспільство проти корупції»
Загоревський Іван Миколайович –

тимчасово
виконуючий
обов’язки
завідувача
сектору
внутрішнього
аудиту та антикорупційної діяльності
Камочкін Юрій Вікторович – головний
спеціаліст з питань цивільного захисту
та
надзвичайних
ситуацій
райдержадміністрації
Гаркушевська Наталія Іванівна –
головний спеціаліст відділу роботи зі
зверненнями громадян та доступу джо
публічної
інформації
апарату
райдержадміністрації
Арсєньєва Ірина Іванівна – директор
Біляївської районної філії Одеського
ОЦЗ

41.

28.03.2019 р.

2-54-07

Дії населення під час загрози виникнення
або у разі виникнення надзвичайних
ситуацій

42.

04.04.2019 р.

2-53-59

Щодо подання запитів на отримання
публічної інформації відповідно до
закону України «Про доступ до
публічної інформації»

43.

04.04.2019 р.

2-55-20

44.

04.04.2019р.

2-54-07

45.

11.04.2019 р.

2-50-03

46.

11.04.2019 р.

2-19-65

47.

11.04.2019 р.

2-18-05

«Організація професійного навчання в
Одеському центрі професійно-технічної
освіти ДНЗ за направленням Державної
служби зайнятості»
Стан
пасажирських
перевезень
в Вигоняйло Євген Ігорович – начальник
Біляївському районі
відділу
житлово-комунального
господарства
та
розвитку
інфраструктури
управління
економічного розвитку та інвестиційної
діяльності райдержадміністрації
Призначення всіх видів державних Семенюк Інна Володимирівна –
соціальних допомог
головний спеціаліст відділу грошових
виплат та компенсацій управління
соціального
захисту
населення
Біляївської райдержадміністрації
Форми сімейного виховання для дітей- Гужева Наталія Миколаївна – фахівець
сиріт та дітей, позбавлених батьківського із соціальної роботи
Біляївського
піклування
районного центру соціальних служб
сім’ї, дітей та молоді
«Професійне навчання безробітних на Гуркало Світлана Анатоліївна –
замовлення роботодавців для конкретних заступник начальника відділу надання

робочих місць як у навчальних закладах,
так і безпосередньо на виробництві»
Виконання
запитів
архівними
установами
Про виконання районного бюджету та
бюджету району за I квартал 2019 року

соціальних
послуг
Біляївського
районного центру зайнятості
Синтюк Євген Вікторович – начальник
архівного відділу райдержадміністрації
Кара
Марина
Володимирівна
–
начальник фінансового управління
Біляївської райдержадміністрації
Щербіна Лідія Захарівна – завідуюча
відділенням соціальної допомоги вдома
Терцентру соціального обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
райдержадміністрації
Євдокімова Анастасія Сергіївна –
державний реєстратор відділу надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації
Лукін Андрій Дем’янович – заступник
начальника
Малиновського
об’єднаного управління Пенсійного
фонду України в м. Одесі
Ткаченко Олена Олександрівна –
фахівець
із
соціальної
роботи
Біляївського
районного
центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
Загоревський Іван Миколайович –
тимчасово
виконуючий
обов’язки
завідувача
сектору
внутрішнього
аудиту та антикорупційної діяльності
Бугрій Ірина Миколаївна – начальник
Біляївської ДПІ

48.

18.04.2019 р.

2-40-53

49.

18.04.2019 р.

2-54-41

50.

18.04.2019 р.

2-11-90

Про надання соціальної допомоги вдома
громадянам, що її потребують

51.

18.04.2019 р.

2-54-43

Державна реєстрація речових прав на
нерухоме майно

52.

25.04.2019 р.

2-50-46

«Новини пенсійного законодавства»

53.

25.04.2019 р.

2-19-65

Насильство в сім’ї як соціальна проблема

54.

25.04.2019 р.

2-53-91

«Суспільство проти корупції»

55.

25.04.2019 р.

2-54-12

56.

25.04.2019 р.

2-53-95

Декларування
доходів
громадян,
отриманих у 2018 році. Податкова
знижка на навчання.
Надання паспорту прив’язки тимчасової Майструк Наталія Миколаївна –
споруди
для
провадження адміністратор
відділу
надання

підприємницької діяльності
57.

02.05.2019 р.

2-52-71

Консультації з юридичних питань

58.

02.05.2019 р.

2-53-91

59.

02.05.2019 р.

2-18-05

Порядок отримання
посвідчення
«Багатодітної сім’ї» та «Дитини з
багатодітної сім’ї»
«Професійне навчання безробітних на
підприємстві шляхом стажування»

60.

16.05.2019 р.

2-19-65

ВІЛ/СНІД, гепатит та туберкульоз: як
захистити себе

61.

16.05.2019 р.

2-50-03

Про виплату матеріальної допомоги до
9 травня

62.

16.05.2019 р

2-54-12

Дотримання законодавства про працю

63.

23.05.2019 р.

64.

23.05.2019 р.

2-52-13
2-19-69
2-55-67

Проблеми
кадрового
забезпечення
закладів культури району
Соціальний захист дітей, запобігання
бездоглядності і правопорушення серед
них

65.

23.05.2019 р.

2-23-68

Механізми забезпечення потерпілих на

адміністративних
послуг
райдержадміністрації
Унтіла Альона Михайлівна – начальник
юридичного
відділу
апарату
райдержадміністрації
Козловська
Еліна
Вікторівна
–
головний спеціаліст сектору сім’ї,
спорту та молодіжної політики
Федоренко Вікторія Василівна –
Заступник директора – начальник
відділу надання соціальних послуг
Біляївської районної філії Одеського
ОЦЗ
Байлук Тетяна Дмитрівна – спеціаліст
Біляївського
районного
центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Касьяненко Ольга Анатоліївна –
начальник відділу у справах ветеранів
війни та надання пільг пільговим
категоріям управління соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації
Бугрій Ірина Миколаївна – начальник
Біляївської ДПІ
Гапоненко Лілія Федорівна – начальник
відділу культури райдержадміністрації
Мазаєва Надія Петрівна – заступник
начальника служби, начальник відділу
соціального захисту та профілактики
правопорушень серед дітей служби у
справах дітей
Козуб Алла Миколаївна – головний

66.

23.05.2019 р.

2-53-95

67.

30.05.2019 р.

2-55-75

68.

30.05.2019 р.

2-18-05

69.

30.05.2019 р.

2-53-91

70.

06.06.2019 р.

2-23-68

71.

06.06.2019 р.

2-28-80

виробництві медикаментами за рахунок спеціаліст Біляївського відділення ВД
ФСС України
Фонду
соціального
страхування
України в Одеській області
Про реєстрацію Повідомлення про Кондратюк Ольга Миколаївна –
початок будівельних робіт на підставі адміністратор
відділу
надання
будівельного паспорту, Декларації про адміністративних
послуг
початок виконання будівельних робіт, райдержадміністрації
Декларації про готовність об’єкту до
експлуатації тощо
Про проведення чергового призову Пирогова Вікторія Володимирівна –
громадян України на строкову військову завідувач
сектору
взаємодії
з
службу весною 2019 року
правоохоронними органами оборонної
та мобілізаційної роботи апарату
районної державної адміністрації
«Сприяння у проведені роботодавцями
співбесід із кандидатами на робочі місця
та організація зустрічей з шукачами
роботи, утому числі у центрах
зайнятості»
«Суспільство проти корупції»

Гуркало Світлана Анатоліївна –
заступник начальника відділу надання
соціальних
послуг
Біляївського
районного центру зайнятості

Загоревський Іван Миколайович –
тимчасово
виконуючий
обов’язки
завідувача
сектору
внутрішнього
аудиту та антикорупційної діяльності
Порядок
забезпечення
санаторно- Козуб Алла Миколаївна – головний
курортними путівками та медичними спеціаліст Біляївського відділення ВД
послугами потерпілих на виробництві
Фонду
соціального
страхування
України в Одеській області
«Молоді
профорієнтаційні
послуги Федоренко Вікторія Василівна –
Державної служби зайнятості»
заступник директора – начальник
відділу надання соціальних послуг
Біляївської районної філії Одеського
ОЦЗ

72.

13.06.2019 р.

2-11-90

Про соціальне обслуговування та
надання соціальних послуг інвалідам,
одиноким
та
непрацездатним
громадянам похилого віку
Види
послуг,
які
надаються
спеціалістами Біляївського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді
Порядок направлення дітей і підлітків
пільгових категорій в оздоровчі заклади

73.

13.06.2019 р.

2-16-65

74.

20.06.2019 р.

2-53-91

75.

20.06.2019 р.

2-59-05

76.

20.06.2019 р.

2-40-53

77.

20.06.2019 р.

2-53-95

78.

27.06.2019 р.

2-28-80

«Можливості працевлаштування в галузі
будівництва в Ізраїлі для кваліфікованих
українських працівників»

79.

27.06.2019 р.

2-53-91

«Суспільство проти корупції»

80.

27.06.2019р.

2-54-07

Дії населення під час загрози виникнення
або у разі виникнення надзвичайних
ситуацій

81.

27.06.2019 р.

2-54-43

Реєстрація фізичної особи-підприємця та

Андреєва Надія Миколаївна – директор
територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг) райдержадміністрації
Селіхова Катерина Юріївна – директор
Біляївського
районного
центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді

Козловська
Еліна
Вікторівна
–
головний спеціаліст сектору сім’ї,
спорту та молодіжної політики
системи Какуша Яніна Миколаївна – заступник
особами- начальника Біляївської ДПІ

Застосування
спрощеної
оподаткування фізичними
підприємцями
Виконання
запитів
архівними
установами
Про
отримання
викопіювання
з
кадастрової карти (плану) та іншої
картографічної документації

Синтюк Євген Вікторович – начальник
архівного відділу райдержадміністрації
Олексюк
Олена
Миколаївна
–
начальник
відділу,
адміністратор
відділу
надання
адміністративних
послуг райдержадміністрації
Халявіцька
Наталія
Іванівна
–
провідний фахівець з питань зайнятості
Біляївської районної філії Одеського
ОЦЗ
Загоревський Іван Миколайович –
тимчасово
виконуючий
обов’язки
завідувача
сектору
внутрішнього
аудиту та антикорупційної діяльності
Камочкін Юрій Вікторович – головний
спеціаліст з питань цивільного захисту
та
надзвичайних
ситуацій
райдержадміністрації
Селянінова Ірина Олександрівна –

внесення змін до реєстру

82.

04.07.2019 р.

2-53-59

Перелік документів на
матеріальної
допомоги
Біляївського району

отримання
жителям

83.

04.07.2019 р.

2-54-07

Сфера земельних відносин

84.

04.07.2019 р.

2-54-41

85.

11.07.2019 р.

2-50-03

Про виконання районного бюджету та
бюджету району за I півріччя 2019 року
Щодо забезпечення осіб з обмеженими
фізичними можливостями засобами
реабілітації

86.

11.07.2019 р.

2-58-58

Про сприяння розвитку громадянського
суспільства

87.

11.07.2019 р.

2-54-12

88.

11.07.2019 р.

2-53-91

89.

18.07.2019 р.

2-52-89

Порядок та строки сплати земельного
податку громадян
Порядок проведення
обласних та
районних спортивних змагань, згідно
календарного графіку
Надання роз’яснень щодо видачі витягу з
єдиної бази даних Державного реєстру
виборців, особам, які проживають на
території Донецької та Луганської

державний реєстратор відділу надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації
Гаркушевська Наталія Іванівна –
головний спеціаліст відділу роботи зі
зверненнями громадян та доступу до
публічної
інформації
апарату
райдержадміністрації
Рудь Микола Михайлович – головний
спеціаліст сектору земельних відносин
управління економічного розвитку та
інвестиційної
діяльності
райдержадміністрації
Кара
Марина
Володимирівна
–
начальник фінансового управління
Касьяненко Ольга Анатоліївна –
начальник відділу у справах ветеранів
війни та надання пільг пільговим
категоріям управління соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації
Дзей Юлія Віталіївна – начальник
відділу
прес-служби
апарату
райдержадміністрації
Бугрій Ірина Миколаївна – начальник
Біляївської ДПІ
Ліщенко Роман Васильович – завідувач
сектору сім’ї, спорту та молодіжної
політики райдержадміністрації
Сіра
Ірина Анатоліївна головний
спеціаліст відділу ведення Державного
реєстру виборців райдержадміністрації

90.

18.07.2019 р.

2-54-31

91.

18.07.2019 р.

2-27-40

92.

25.07.2019 р.

93.

25.07.2019 р.

2-52-13
2-19-96
2-18-05

94.

25.07.2019 р.

2-53-91

95.

25.07.2019 р.

2-53-95

96.

01.08.2019 р.

2-55-67

97.

01.08.2019 р.

2-18-05

98.

08.08.2019 р.

2-19-65

областей
Про соціальний захист дітей пільгової Тіосса Наталія Василівна – головний
категорії в закладах дошкільної освіти
спеціаліст відділу виховної на кадрової
роботи управління освіти
Переваги контролю за правильністю Тернова Ірина Дмитрівна – головний
нарахування матеріально забезпечення спеціаліст Біляївського відділення ВД
на етапі опрацювання заяв розрахунків Фонду
соціального
страхування
страхувальників
України в Одеській області
Порядок прийому до шкіл району Гапоненко Лілія Федорівна – начальник
естетичного виховання району
відділу культури райдержадміністрації
«Роботодавцям про умови та механізм Гуркало Світлана Анатоліївна –
надання компенсації на оплату праці за заступник начальника відділу надання
працевлаштування на умовах строкових соціальних
послуг
Біляївського
трудових
договорів
зареєстрованих районного центру зайнятості
безробітних
з
числа
внутрішньо
переміщених осіб»
«Суспільство проти корупції»
Загоревський Іван Миколайович –
тимчасово
виконуючий
обов’язки
завідувача
сектору
внутрішнього
аудиту та антикорупційної діяльності
Про отримання витягу (довідки) з Біляновський Микола Вікторович –
технічної документації про нормативно- адміністратор
відділу
надання
грошову оцінку земельної ділянки, адміністративних
послуг
витягу з державного земельного кадастру райдержадміністрації
Відмінності між сімейними формами Тарица Наталія Олексіївна – начальник
виховання
служби
у
справах
дітей
райдержадміністрації
«Порядок реєстрації в районному центрі Похилюк Людмила Степанівна –
зайнятості осіб, які шукають роботу»
провідний фахівець з питань зайнятості
Біляївської районної філії Одеського
ОЦЗ
Види послуг які надаються спеціалістами Селіхова Катерина Юріївна – директор
Біляївського
районного
центру Біляївського
районного
центру

соціальних служб для сім’, дітей та
молоді
Порядок призначення та здійснення
страхових виплат постраждалим на
виробництві

99.

08.08.2019 р.

2-23-68

100.

08.08.2019 р.

2-54-12

101. 15.08.2019 р.

2-50-03

102. 15.08.2019 р.

2-57-49

Про підготовку закладів освіти району до
2019/2020 навчального року

103. 22.08.2019 р.

2-11-90

Про
соціально-побутову
адаптацію
громадян похилого віку та надання
грошової та натуральної допомоги
одиноким громадянам похилого віку

104. 22.08.2019 р.

2-53-95

Надання
висновку
до
Проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність

105. 22.08.2019 р.

2-50-46

«Новини пенсійного законодавства»

106. 29.08.2019 р.

2-18-05

«Сприяння укомплектуванню кадрами

Порядок та сплата податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки
Щодо надання пільг багатодітним
родинам

соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
Козуб Алла Миколаївна – головний
спеціаліст Біляївського відділення ВД
Фонду
соціального
страхування
України в Одеській області
Бугрій Ірина Миколаївна – начальник
Біляївської ДПІ
Касьяненко Ольга Анатоліївна –
начальник відділу у справах ветеранів
війни та надання пільг пільговим
категоріям управління соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації
Гончаренко Ірина Володимирівна –
начальник
господарської
групи
управління
освіти
Біляївської
райдержадміністрації
Белоусова Юлія Петрівна – завідуюча
відділенням денного перебування,
грошової та натуральної допомоги
територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг) райдержадміністрації
Майструк Наталія Миколаївна –
адміністратор
відділу
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації
Лукін Андрій Дем’янович – заступник
начальника
Малиновського
об’єднаного управління Пенсійного
фонду України в м. Одесі
Гуркало Світлана Анатоліївна –

суб’єктів малого підприємства шляхом
компенсації витрат у розмірі єдиного
внеску
при
працевлаштуванні
безробітних на новостворені робочі
місця»
«Суспільство проти корупції»

заступник начальника відділу надання
соціальних
послуг
Біляївського
районного центру зайнятості

107. 29.08.2019 р.

2-53-91

108. 05.09.2019 р.

2-19-65

Форми сімейного виховання для дітей –
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування

109. 05.09.2019 р.

2-28-80

«Можливості працевлаштування в галузі
будівництва в Ізраїлі для кваліфікованих
українських працівників»

110. 12.09.2019 р.

2-52-89

12.09.2019 р.

2-59-05

112. 12.09.2019 р.

2-50-03

113. 19.09.2019 р.

2-52-71

114. 19.09.2019 р.

2-57-49

Надання
роз’яснень
щодо
зміни
ідентифікаційних персональних даних
виборця
Реєстрація реєстраторів розрахункових
операцій, книг обліку розрахункових
операцій, розрахункових книжок
Про надання пакетів документів для Коваль Наталя Михайлівна – завідувач
призначення
соціальних
державних сектором прийому громадян відділу
допомог та житлових субсидій
грошових виплат та компенсацій
управління
соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації
Консультації з юридичних питань
Унтіла Альона Михайлівна – начальник
юридичного
відділу
апарату
райдержадміністрації
Про підготовку загальних закладів Гончаренко Ірина Володимирівна –

111.

Загоревський Іван Миколайович –
тимчасово
виконуючий
обов’язки
завідувача
сектору
внутрішнього
аудиту та антикорупційної діяльності
Гужева Наталія Миколаївна – фахівець
із соціальної роботи
Біляївського
районного центру соціальних служб
сім’ї, дітей та молоді
Халявицька
Наталія Іванівна –
провідний фахівець з питань зайнятості
Біляївської районної філії Одеського
ОЦЗ
Тросіна Ольга Михайлівна – начальник
відділу ведення Державного реєстру
виборців райдержадміністрації
Какуша Яніна Миколаївна – заступник
начальника Біляївської ДПІ

району до опалювального сезону
115. 19.09.2019 р.

2-11-90

Про надання соціальної допомоги вдома
громадянам, що її потребують

116. 26.09.2019р.

2-19-65

Насильство
проблема

117. 26.09.2019 р.

2-53-91

«Суспільство проти корупції»

118. 26.09.2019 р.

2-54-07

Дії населення під час загрози виникнення
або у разі виникнення надзвичайних
ситуацій

119. 26.09.2019 р.

2-53-95

120. 03.10.2019 р.

2-27-40

Видача
готівки
про
погодження
документації із землеустрою (проект
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки)
Використання страхувальниками при
поданні заяв-розрахунків та звітності
електронного документообігу

121. 03.10.2019 р.

2-52-13
2-19-96
2-50-03

122. 03.10.2019 р.

в

сім’ї

як

соціальна

Патріотичне виховання дітей та молоді
Порядок оформлення компенсацій та її
розміри

начальник
господарської
групи
управління освіти Біляївської
Щербіна Лідія Захарівна – завідуюча
відділенням соціальної допомоги вдома
Територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг) райдержадміністрації
Ткаченко Олена Олександрівна –
фахівець
із
соціальної
роботи
Біляївського
районного
центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
Загоревський Іван Миколайович –
тимчасово
виконуючий
обов’язки
завідувача
сектору
внутрішнього
аудиту та антикорупційної діяльності
Камочкін Юрій Вікторович – головний
спеціаліст з питань цивільного захисту
та
надзвичайних
ситуацій
райдержадміністрації
Кондратюк Ольга Миколаївна –
адміністратор
відділу
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації
Тернова Ірина Дмитрівна – головний
спеціаліст Біляївського відділення ВД
Фонду
соціального
страхування
України в Одеській області
Гапоненко Лілія Федорівна – начальник
відділу культури райдержадміністрації
Маковійчук Лариса Віталіївна –
завідувач
сектору
контролю
з
призначення та виплати допомого
відділу
грошових
виплат
та

123. 10.10.2019 р.

2-19-65

ВІЛ/СНІД, гепатит та туберкульоз: як
захистити себе

124. 10.10.2019 р.

2-53-59

Перелік документів щодо внесення змін
до сертифікатів та розпоряджень голови
Біляївської райдержадміністрації

125. 17.10.2019 р.

2-54-41

Про виконання районного
району за 9 місяців 2019 року

126. 17.10.2019 р.

2-55-75

Про проведення чергового призову
громадян України на строкову військову
службу восени 2019 року

17.10.2019 р.

2-54-12

128. 17.10.2019 р.

2-53-95

129. 24.10.2019р.

2-50-03

Порядок та строки сплати земельного
податку громадян
Видача висновку про погодження
документації із землеустрою крім
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки
Про надання житлової субсидії на тверде
паливо та скраплений газ

130. 24.10.2019 р.

2-40-53

Виконання
установами

131. 24.10.2019 р.

2-55-58

Про захист прав споживачів

127.

запитів

бюджету

архівними

компенсацій управління соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації
Байлук Тетяна Дмитрівна – спеціаліст
Біляївського
районного
центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Бухтоярова Альона Володимирівна –
начальник
відділу
роботи
зі
зверненнями громадян та доступу до
публічної
інформації
апарату
райдержадміністрації
Кара
Марина
Володимирівна
–
начальник фінансового управління
Біляївської райдержадміністрації
Пирогова Вікторія Володимирівна –
Завідувач сектору з правоохоронними
органами оборонної та мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації
Бугрій Ірина Миколаївна – начальник
Біляївської ДПІ
Біляновський Микола Вікторович –
адміністратор
відділу
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації
Підмазко Світлана
Сергіївна –
заступник
начальника
управління
соціального
захисту
населення
Біляївської райдержадміністрації
Синтюк Євген Вікторович – начальник
архівного
відділу
Біляївської
райдержадміністрації
Зубарєва
Світлана
Борисівна
–

132. 24.10.2019 р.

2-18-05

«Надання допомоги по безробіттю
одноразово
для
організації
підприємницької діяльності»

133. 31.10.2019 р.

2-55-45

Соціальний захист інвалідів праці,
надання медичної професійної
та
соціальної реабілітації

134. 31.10.2019 р.

2-53-91

Порядок присвоєння почесного звання
«Мати-героїня»

135. 31.10.2019 р.

2-53-91

«Суспільство проти корупції»

136. 07.11.2019 р.

2-50-03

Про соціальний захист інвалідів та
ветеранів

137. 07.11.2019 р.

2-59-05

Реєстрація платника єдиного податку

138. 14.11.2019 р.

2-19-65

139. 14.11.2019 р.

2-50-03

Види
послуг,
які
надаються
спеціалістами Біляївського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді
Порядок призначення субсидій на
житлово-комунальні послуги

начальник управління економічного
розвитку та інвестиційної діяльності
райдержадміністрації
Похилюк Людмила Степанівна
–
провідний фахівець з питань зайнятості
Біляївської районної філії Одеського
ОЦЗ
Кохан Іван Костянтинович – начальник
Біляївського відділення ВД Фонду
соціального страхування України в
Одеській області
Козловська
Еліна
Вікторівна
–
головний спеціаліст сектору сім’ї,
спорту
та
молодіжної
політики
райдержадміністрації
Загоревський Іван Миколайович –
тимчасово
виконуючий
обов’язки
завідувача
сектору
внутрішнього
аудиту та антикорупційної діяльності
Касьяненко Ольга Анатоліївна –
начальник відділу у справах ветеранів
війни та надання пільг пільговим
категоріям управління соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації
Какуша Яніна Миколаївна – заступник
начальника Біляївської ДПІ
Селіхова Катерина Юріївна – директор
Біляївського
районного
центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Родіна
Наталя
Олександрівна
–
головний
спеціаліст
сектору

140. 14.11.2019 р.

2-11-90

Про соціальне обслуговування
та
надання соціальних послуг інвалідам,
одиноким
та
непрацездатним
громадянам похилого віку
Медичні огляди працівників підстава та
порядок проведення

141. 14.11.2019р.

2-13-72

142. 21.11.2019 р.

2-19-65

ВІЛ/СНІД, гепатит та туберкульоз: як
захистити себе

143. 21.11.2019 р.

2-55-67

Соціально-правовий захист дітей, які
зазнали різних видів насильства

144. 21.11.2019 р.

2-54-43

145. 28.11.2019 р.

2-52-71

Отримання витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб– підприємців та громадських
формувань
Консультації з юридичних питань

146. 28.11.2019 р.

2-58-58

Взаємодія з інститутами громадянського
суспільства

147. 28.11.2019 р.

2-53-91

«Суспільство проти корупції»

призначення та виплат допомог відділу
грошових виплат та компенсацій
управління
соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації
Андреєва Надія Миколаївна – директор
територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг) райдержадміністрації
Цапенко Олександр Михайлович –
страховий
експерт
Біляївського
відділення ВД Фонду соціального
страхування України в Одеській області
Байлук Тетяна Дмитрівна – спеціаліст
Біляївського
районного
центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Мазаєва Надія Петрівна – заступник
начальника служби – начальник відділу
соціального захисту та профілактики
правопорушень серед дітей служби у
справах дітей
Селянінова Ірина Олександрівна –
державний реєстратор відділу надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації
Унтіла Альона Михайлівна – начальник
юридичного
відділу
апарату
райдержадміністрації
Дзей Юлія Віталіївна – начальник
відділу
прес-служби
апарату
райдержадміністрації
Загоревський Іван Миколайович –

148. 05.12.2019 р.

2-54-41

Про формування районного бюджету
Біляївського району на 2020 рік

149. 05.12.2019 р.

2-54-12

Дотримання законодавства про працю

150. 12.12.2019 р.

2-19-65

Форми сімейного виховання для дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування

151. 12.12.2019 р.

2-19-65

Насильство в сім’ї як соціальна проблема

152. 19.12.2019 р.

2-50-03

Щодо перевірки достовірних даних про
доходи для призначення державних
соціальних допомог

153. 19.12.2019 р.

2-20-46

«Новини пенсійного законодавства»

154. 26.12.2019 р.

2-53-91

«Суспільство проти корупції»

155. 26.12.2019 р.

2-54-07

Дії населення під час загрози виникнення
або у разі виникнення надзвичайних
ситуацій

тимчасово
виконуючий
обов’язки
завідувача
сектору
внутрішнього
аудиту та антикорупційної діяльності
Кара
Марина
Володимирівна
–
начальник фінансового управління
Біляївської райдержадміністрації
Бугрій Ірина Миколаївна – начальник
Біляївської ДПІ
Гужева Наталія Миколаївна – фахівець
із соціальної роботи
Біляївського
районного центру соціальних служб
сім’ї, дітей та молоді
Ткаченко Олена Олександрівна –
фахівець
із
соціальної
роботи
Біляївського
районного
центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
Рогачко
Наталя Миколаївна –
головний
державний
соціальний
інспектор
управління
соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації
Лукін Андрій Дем’янович – заступник
начальника
Малиновського
об’єднаного управління Пенсійного
фонду України в м. Одесі
Загоревський Іван Миколайович –
тимчасово
виконуючий
обов’язки
завідувача
сектору
внутрішнього
аудиту та антикорупційної діяльності
Камочкін Юрій Вікторович – головний
спеціаліст з питань цивільного захисту
та
надзвичайних
ситуацій
райдержадміністрації

Керівник апарату
районної державної адміністрації

І.Ю. Раздорожна

