УКРАЇНА
БІЛЯЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
07.12.2017

м. Біляївка

№ 1005/РА-2017

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 2018 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) круглих столів.
3. Відділу забезпечення документообігу та контролю апарату
райдержадміністрації (Олефіренко Т.М.), відділу прес-служби апарату районної
державної адміністрації (Прущак С.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.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови
районної державної адміністрації

О.В. Рудоманенко

Додаток 1
до розпорядження
тимчасово виконуючого
обов’язки голови районної
державної адміністрації
07.12.2017 № 1005/РА-2017
Графік
проведення прямих телефонних ліній головою районної державної
адміністрації, першим заступником голови, заступником голови та
керівником апарату райдержадміністрації на 2018 рік
Посада

Дата проведення, час та
номер телефону
Голови районної державної адміністрації
09.01. 2018 року
13.02. 2018 року
13.03. 2018 року
10.04. 2018 року
08.05. 2018 року
26.06. 2018 року
10.07. 2018 року
14.08. 2018 року
11.09. 2018 року
09.10. 2018 року
13.11. 2018 року
11.12. 2018 року
з 9.00 до 12.00 год.
тел. 2-52-71
Першого заступника голови районної державної
11.01.2018 року
адміністрації
01.02. 2018 року
01.03. 2018 року
05.04. 2018 року
03.05. 2018 року
07.06. 2018 року
05.07. 2018 року
02.08. 2018 року
06.09. 2018 року
04.10. 2018 року
01.11. 2018 року
06.12. 2018 року
з 9.00 до 12.00 год.
тел. 2-59-31
Заступник
голови
районної
державної 15.01. 2018 року
адміністрації
12.02. 2018 року
12.03. 2018 року
09.04. 2018 року
14.05. 2018 року
11.06. 2018 року
09.07. 2018 року

Керівник апарату районної державної
адміністрації
Раздорожна Ірина Юріївна

Керівник апарату
районної державної адміністрації

13.08. 2018 року
10.09. 2018 року
08.10. 2018 року
12.11. 2018 року
10.12. 2018 року
з 9.00 до 12.00 год.
тел. 2-56-64
10.01. 2018 року
14.02. 2018 року
14.03. 2018 року
11.04. 2018 року
16.05. 2018 року
13.06. 2018 року
11.07. 2018 року
08.08. 2018 року
12.09. 2018 року
10.10. 2018 року
14.11. 2018 року
12.12. 2018 року
з 9.00 до 12.00 год.
тел. 2-55-96

І.Ю. Раздорожна

Додаток 2
до розпорядження тимчасово
виконуючого обов’язки голови
районної державної адміністрації
07.12.2017 № 1005/РА-2017
Тематика
«прямих телефонних ліній» які будуть проводитись керівниками структурних підрозділів
районної державної адміністрації та територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади у 2018 році
№
п/п

Дата
проведення

№ телефонів

1.

11.01. 2018р.

2-55-75

2.

11.01.2018 р.

2-52-52

3.

11.01.2018 р

2-19-65

4.

11.01.2018 р.

2-55-67

5.

18.01.2018 р.

2-18-05

Тематика

Проводить

Щодо
виникнення
можливих Завідувач
сектору
взаємодії
з
надзвичайних ситуацій в зимовий період правоохоронними органами оборонної
2018 року
та
мобілізаційної
роботи
райдержадміністрації
(Пирогова
Вікторія Володимирівна)
Умови прийняття на державну службу
Начальник
відділу
управління
персоналом
апарату
райдержадміністрації (Черних Ольга
Григорівна)
Прийомна сім’я як одна з форм Фахівець
із
соціальної
роботи
влаштування дітей-сиріт та дітей, Біляївського
районного
центру
позбавлених батьківського піклування
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
(Гужева Наталія Миколаївна)
Прийомна сім’я, як форма сімейного Начальник служби у справах дітей
влаштування дітей
Біляївської
райдержадміністрації
(Тарица Наталія Олексіївна)
«Додаткові
гарантії
у
сприянні Провідний
юрист
консультант

працевлаштуванню учасників бойових
дій, які брали безпосередню участь в
АТО, забезпеченні її проведення»
Про виконання районного бюджету
Біляївського району за 2017 рік
Зміни в забезпеченні застрахованих осіб
–
лікування
після
перенесених
захворювань і травм у реабілітаційних
санаторно-курортних закладах
«Медична реформа – сімейний лікар»

6.

18.01.2018 р.

2-54-41

7.

18.01.2018 р

2-27-40

8.

18.01.2018 р

2-51-12

9.

25.01.2018 р.

2-59-39

10.

25.01.2018 р.

2-18-05

11.

25.01.2018 р.

2-53-91

12.

25.01.2018 р.

2-11-90

Про соціальне обслуговування та
надання соціальних послуг інвалідам,
одиноким
та
непрацездатним
громадянам похилого віку

13.

01.02.2018 р.

2-19-65

Насильство в сім’ї як соціальна проблема

14.

01.02.2018 р.

2-28-80

Підтвердження
результатів
неформального професійного навчання

Про надання якісних послуг у галузі
дошкільної, базової, повної загальної
середньої освіти в Біляївському районі
«Роботодавцям
щодо
потреб
у
тимчасових працівниках для виконання
первинних видів робіт (громадських та
інших робіт тимчасового характеру)»
Порядок надання районних стипендій
студентам вищих і професійно-технічних
навчальних закладів

Біляївського
районного
центру
зайнятості
(Похилюк
Людмила
Степанівна)
Начальник фінансового управління
Біляївської райдержадміністрації
Головний
спеціаліст
Біляївського
відділення ВД Фонду соціального
страхування України в Одеській області
(Підмазко Інна Сергіївна)
Головний лікар КЗ «Біляївський центр
ПМСД» (Зайцева Наталя Валеріївна)
Начальник
управління
освіти
Біляївської
райдержадміністрації
(Гладкіх Анна Олексмандрівна)
Заступник начальника відділу надання
соціальних
послуг
Біляївського
районного центру зайнятості (Гуркало
Світлана Анатоліївна)
Головний спеціаліст відділу сім’ї,
спорту
та
молодіжної
політики
райдержадміністрації
(Козловська
Еліна Вікторівна)
Директор
територіального
центру
соціального обслуговування (надання
соціальних
послуг)
райдержадміністрації (Андреєва Надія
Миколаївна)
Фахівець
із
соціальної
роботи
Біляївського
районного
центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
(Ткаченко Олена Олександрівна)
Заступник директора-начальник відділу
надання соціальних послуг Біляївського

районного
центру
зайнятості
(Федоренко Вікторія Василівна)
Начальник юридичного відділу апарату
райдержадміністрації (Унтіла Альона
Михайлівна)
Заступник начальника, управління
соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації
(Підмазко Світлана Сергіївна)
Начальник відділу ведення Державного
реєстру виборців райдержадміністрації
(Тросіна Ольга Михайлівна)

15.

01.02.2018 р.

2-52-71

З питань законодавства

16.

08.02.2018 р.

2-50-81

Про розміри державних
допомог у 2018 році

17.

08.02.2018 р.

2-52-89

18.

08.02.2018 р.

2-55-75

19.

15.02.2018 р.

2-18-05

20.

15.02.2018 р.

2-19-65

21.

22.02. 2018р.

2-53-59

22.

22.02. 2018 р.

2-52-13,

Порядок звернення громадян за власною
ініціативою
до
органу
ведення
Державного реєстру виборців щодо
включення зміни його персональних
даних, зміни виборчої адреси до Реєстру
Щодо
виникнення
надзвичайних Головний
спеціаліст
з
питань
ситуацій в зимовий період
цивільного захисту та надзвичайних
ситуацій
Біляївської
районної
державної адміністрації
Надання допомоги в укомплектуванні Заступник начальника відділу надання
підприємств персоналом, необхідними соціальних
послуг
Біляївського
працівниками,
у
тому
числі
з районного центру зайнятості (Гуркало
використанням
психодіагностичних Світлана Анатоліївна)
методік
ВІЛ/СНІД, гепатит та туберкульоз: як Фахівець
із
соціальної
роботи
захистити себе
Біляївського
районного
центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
(Байлук Тетяна Дмитрівна)
Перелік документів на отримання Начальник
відділу
роботи
зі
матеріальної
допомоги
жителям зверненнями громадян та доступу до
Біляївського району.
публічної
інформації
апарату
райдержадміністрації
(Бухтоярова
Альона Володимирівна)
Актуальні проблеми діяльності закладів Нальник
відділу
культури

соціальних

2-19-96

в умовах децентрацізації

райдержадміністрації (Гапоненко Лілія
Федорівна)
Страховий
експерт
Біляївського
відділення ВД Фонду соціального
страхування України в Одеській області
(Цапенко Олександр Михайлович)
Начальник відділу містобудування та
архітектури
Біляївської
райдержадміністрації (Щекотілін Ігор
Олександрович)
Заступник начальника відділу надання
соціальних
послуг
Біляївського
районного центру зайнятості (Гуркало
Світлана Анатоліївна)
Заступник
начальника-начальник
відділу
загальної
середньої
та
позашкільної освіти управління освіти
(Паненко Анатолій Іванович)
Начальник
відділу
управління
персоналом
апарату
райдержадміністрації (Черних Ольга
Григорівна)
Завідувач сектору земельних відносин
управління економічного розвитку та
інвестиційної
діяльності
райдержадміністрації
(Солодовніков
Максим Олександрович)
Директор
Біляївського
районного
центру соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді (Селіхова Катерина Юріївна)

23.

01.03.2018 р.

2-13-72

Про порядок проходження навчання з
питань охорони праці

24.

01.03.2018 р.

2-57-75

Містобудівні умови та обмеження

25.

01.03.2018 р.

2-18-05

15.03.2018 р.

2-57-09

Професійне навчання безробітних на
замовлення роботодавців для конкретних
робочих місць як у навчальних закладах,
так і безпосередньо на виробництві
Про проведення ДПА у формі ЗНО у
2017-2018 навчальному році

26.

15.03.2018 р.

2-52-52

Умови прийняття на державну службу

27.

15.03.2018 р.

2-54-07

Земельні питання

28.

22.03.2018 р.

2-19-65

29.

22.03.2018 р.

2-53-95

Види
послуг,
які
надаються
спеціалістами Біляївського районного
центру соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді
Про державну реєстрацію земельної Начальник
відділу
ділянки з присвоєнням кадастрового адміністративних

надання
послуг

номеру та
отримання
витягу з
державного земельного кадастру
Житлово-комунальне
господарство
району

22.03.2018 р.

2-54-07

29.03.2018 р.

2-11-61

31.

29.03.2018 р.

2-55-20

32.

29.03.2018 р.

2-50-81

33.

05.04.2018 р.

2-19-65

Прийомна сім’я як одна з форм
влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

34.

05.04.2018 р.

2-27-40

35.

05.04.2018 р.

2-50-03

Забезпечення права застрахованих осіб
та їх дітей на оздоровлення, як
профілактики
тимчасової
непрацездатності
Призначення всіх видів державних
соціальних допомог

36.

12.04.2018 р.

2-11-90

30.

«Медична реформа – лікування хворих в
стаціонарі»
Профілактичні заходи для підприємств з
метою
запобігання
вивільненню
працівників
Про призначення державних допомог та
житлових субсидій у 2018 році

Про надання соціальної допомоги вдома
громадянам, що її потребують

райдержадміністрації (Олексюк Олена
Миколаївна)
Начальник
відділу
житловокомунального
господарства
інфраструктури
управління
економічного розвитку та інвестиційної
діяльності
райдержадміністрації
(Вигоняйло Євген Ігорович)
Головний лікар КЗ «Біляївська ЦРЛ»
(Маковецький Віталій Семенович)
Директор
Біляївського
районного
центру зайнятості (Арсєньєва Ірина
Іванівна)
Начальник управління соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації (Бордун Оксана
Петрівна)
Фахівець
із
соціальної
роботи
Біляївського
районного
центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
(Гужева Наталія Миколаївна)
Головний
спеціаліст
Біляївського
відділення ВД Фонду соціального
страхування України в Одеській області
(Підмазко Інна Сергіївна)
Завідувач сектору призначення та
виплати відділу грошових виплат та
компенсацій управління соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації (Литнєва Ірина
Миколаївна)
Завідуюча
відділенням
соціальної
допомоги вдома Терцентру соціального

в

сім’ї,

як

соціальна

обслуговування (надання соціальних
послуг)
райдержадміністрації
(Щербина Лідія Захарівна)
Фахівець
із
соціальної
роботи
Біляївського
районного
центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
(Ткаченко Олена Олександрівна)
Заступник начальника відділу надання
соціальних
послуг
Біляївського
районного центру зайнятості (Гуркало
Світлана Анатоліївна)

37.

12.04.2018 р.

2-19-65

Насильство
проблема

38.

12.04.2018 р.

2-18-05

39.

19.04.2018 р.

2-53-95

40.

19.04.2018 р.

2-54-31

41.

26.04.2018 р.

2-54-41

42.

26.04.2018 р.

2-18-05

43.

26.04.2018 р.

2-52-71

44.

03.05.2018 р.

2-57-09

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
місця
Про отримання довідки форми 6-ЗЕМ
Адміністратор
відділу
надання
адміністративних послуг районної
державної адміністрації (Майструк
Наталія Миколаївна)
Про реєстрацію в дошкільні навчальні Головний спеціаліст відділу виховної та
заклади
освіти
через
систему кадрової
роботи
Біляївської
AISRD.ORG
райдержадміністрації (Тіосса Наталія
Василівна)
Про виконання районного бюджету за I Начальник фінансового управління
квартал 2018 року
Біляївської райдержадміністрації
Сприяння у проведенні роботодавцями Заступник начальника відділу надання
співбесід із кандидатами на робочі місця соціальних
послуг
Біляївського
та організація зустрічей з шукачами районного центру зайнятості (Гуркало
роботи, у тому числі у центрах Світлана Анатоліївна)
зайнятості
З питань законодавства
Начальник юридичного відділу апарату
райдержадміністрації (Унтіла Альона
Михайлівна)
Про завершення 2017-2018 навчального Заступник
начальника-начальник

року

45.

03.05.2018 р.

2-19-65

ВІЛ/СНІД, гепатит та туберкульоз: як
захистити себе

46.

03.05.2018 р.

2-23-68

Механізм забезпечення потерпілих на
виробництві
санаторно-курортних
лікуванням

47.

03.05.2018 р.

2-53-91

Порядок направлення дітей і підлітків
пільгових категорій в оздоровчі заклади

48.

10.05.2018 р.

2-53-95

Надання будівельного паспорту забудови
земельної ділянки

49.

10.05.2018 р.

2-55-52

Вступ на державну службу

50.

10.05.2018 р.

2-18-05

51

17.05.2018 р.

2-27-40

52.

17.05.2018 р.

2-50-81

Сприяння укомплектуванню кадрами
суб’єктів
малого
підприємництва
шляхом компенсації витрат у розмірі
єдиного внеску при працевлаштуванні на
новостворені робочі місця
Забезпечення права застрахованих осіб
та їх дітей на оздоровлення, як
профілактика
тимчасової
непрацездатності
Про виплату матеріальної допомоги до 9

відділу
загальної
середньої
та
позашкільної освіти управління освіти
(Паненко Анатолій Іванович)
Спеціаліст Біляївського районного
центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді (Байлук Тетяна
Дмитрівна)
Головний
спеціаліст
Біляївського
відділення ВД Фонду соціального
страхування України в Одеській області
(Козуб Алла Миколаївна)
Начальник відділу сім’ї, спорту та
молодіжної
політики
райдержадміністрації (Грозов Геннадій
Дмитрович)
Адміністратор
відділу
надання
адміністративних послуг районної
державної адміністрації (Майструк
Наталія Миколаївна)
Начальник
відділу
управління
персоналом
апарату
райдержадміністрації (Черних Ольга
Григорівна)
Заступник начальника відділу надання
соціальних
послуг
Біляївського
районного центру зайнятості (Гуркало
Світлана Анатоліївна)
Головний
спеціаліст
Біляївського
відділення ВД Фонду соціального
страхування України в Одеській області
(Підмазко Інна Сергіївна)
Начальник управління соціального

травня

захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації (Бордун Оксана
Петрівна)
Т.в.о.
начальника
відділу
агропромислового розвитку та охорони
довкілля райдержадміністрації (Прус
Світлана Андріївна)
Заступник
головного
лікаря
КЗ
«Біляївська ЦРЛ» (Лазарєв Євгеній
Васильович)
Начальник архівного відділу (Синтюк
Євген Вікторович)

53.

17.05.2018 р.

2-52-36

Державна
підтримка
в
галузі
рослинництва згідно прийнятих постанов
та державних програм

54.

24.05.2018 р.

2-56-36

Щеплення – «за» і «проти»

55.

24.05.2018 р.

2-50-43

56.

24.05.2018 р.

2-55-75

57.

31.05.2018 р.

2-53-91

58.

31.05.2018 р.

2-28-80

59.

31.05.2018 р.

2-52-89

60.

07.06.2018 р.

2-55-75

Виконання
запитів
майнового
та
соціально-правового
характеру
за
документами архіву
Про проведення чергового призову Завідувач сектору з правоохоронними
громадян України на строкову військову органами оборонної та мобілізаційної
службу у 2018 році
роботи апарату райдержадміністрації
(Пирогова Вікторія Володимирівна)
Порядок
отримання
посвідчення Головний спеціаліст відділу сім’ї,
«Багатодітної сім’ї» та «Дитини з спорту
та
молодіжної
політики
багатодітної сім’ї»
райдержадміністрації
(Козловська
Еліна Вікторівна)
Порядок реєстрації центром зайнятості Заступник директора – начальник
ДСЗ внутрішньо переміщених осіб, які відділу надання соціальних послуг
шукають роботу
Біляївського
районного
центру
зайнятості
(Федоренко
Вікторія
Василівна)
Порядок звернень громадян за власною Головний спеціаліст відділу ведення
ініціативою
до
органу
ведення державного
реєстру
виборців
державного реєстру виборців щодо райдержадміністрації (Чебан Світлана
включення, зміни його персональних Василівна)
даних, зміни виборчої адреси до Реєстру
Щодо протипожежної безпеки в районі
Завідувач
сектору
взаємодії
з
правоохоронними органами оборонної

61.

07.06.2018 р.

2-55-67

Соціальний захист дітей. запобігання
бездоглядності і правопорушення серед
них

62.

07.06.2018 р.

2-52-13
2-19-96

63.

07.06.2018 р.

2-28-80

Проблемні
питання
законодавчого
забезпечення контрактної форми роботи
у
сфері
культури,
пов’язані
з
процедурою конкурсного відбору та
порядком
призначення
керівників
державних і комунальних закладів
культури
Про порядок і умови видачі ваучерів для
осіб, які звільнені з військової служби
після участі у проведенні АТО, з числа
інвалідів

64.

14.06.2018 р.

2-57-75

Будівельні паспорти

65.

14.06.2018 р.

2-59-39

66.

14.06.2018 р.

2-18-05

67.

14.06.2018 р.

2-11-90

Про результати участі у пілотному
проекті нового Стандарту початкової
освіти у закладах освіти району
Надання допомоги по безробіттю
одноразово
для
організації
підприємницької діяльності
Про соціальне обслуговування та
надання соціальних послуг інвалідам,
одиноким
та
непрацездатним

та
мобілізаційної
роботи
райдержадміністрації
(Пирогова
Вікторія Володимирівна)
Заступник начальника служби –
начальник відділу соціального захисту
та профілактики правопорушень серед
дітей служби у справах дітей (Мазаєва
Надія Петрівна)
Начальник
відділу
культури
райдержадміністрації (Гапоненко Лілія
Федорівна)

Заступник директора – начальник
відділу надання соціальних послуг
Біляївського
районного
центру
зайнятості
(Федоренко
Вікторія
Василівна)
Головний
спеціаліст
відділу
містобудування
та
архітектури
райдержадміністрації
(Петченко
Олександр Олександрович)
Начальник
управління
освіти
райдержадміністрації (Гладкіх Анна
Олександрівна)
Провідний юрконсультант Біляївського
районного центру зайнятості (Похилюк
Людмила Степанівна)
Директор
територіального
центру
соціального обслуговування (надання
соціальних
послуг)

громадянам похилого віку
68.

21.06.2018 р.

2-27-40

69.

21.06.2018 р.

2-19-65

70.

21.06.2018 р.

2-53-95

71.

21.06.2018 р.

2-54-07

72.

28.06.2018 р.

2-53-59

73.

28.06.2018 р.

2-50-51

74.

28.06.2018 р.

2-18-05

райдержадміністрації (Андреєва Надія
Миколаївна)
Головний
спеціаліст
Біляївського
відділення ВД Фонду соціального
страхування України в Одеській області
(Тернова Ірина Дмитрівна)
Директор
Біляївського
районного
центру соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді (Селіхова Катерина Юріївна)

Переваги контролю за правильністю
нарахування матеріального забезпечення
на етапі опрацювання заяв-розрахунків
страхувальників
Види
послуг,
які
надаються
спеціалістами Біляївського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді
Надання паспорту прив’язки тимчасової Адміністратор
відділу
надання
споруди
для
впровадження адміністративних послуг районної
підприємницької діяльності
державної адміністрації (Майструк
Наталія Миколаївна)
Щодо запобігання та врегулювання Завідувач сектору внутрішнього аудиту
конфлікту інтересів
та
антикорупційної
діяльності
Біляївської
районної
державної
адміністрації
Перелік документів щодо надання Начальник
відділу
роботи
зі
дозволів на виготовлення технічної зверненнями громадян та доступу до
документації та затвердження технічної публічної
інформації
апарату
документації
райдержадміністрації
(Бухтоярова
Альона Володимирівна)
Малий та середній бізнес району в Заступник начальника управліннясучасних умовах
начальник відділу економіки, торгівлі
та
інвестиційної
діяльності
райдержадміністрації
(Зубарєва
Світлана Борисівна)
Професійне навчання безробітних на Заступник директора – начальник
підприємстві шляхом стажування
відділу надання соціальних послуг
Біляївського
районного
центру
зайнятості
(Федоренко
Вікторія
Василівна)

75.

28.06.2018 р.

2-53-95

Про реєстрацію Повідомлення про
початок будівельних робіт на підставі
будівельного паспорту, Декларації про
початок виконання будівельних робіт,
Декларація про готовність об’єкту до
експлуатації тощо

Адміністратор
відділу
надання
адміністративних послуг районної
державної адміністрації (Кондратюк
Ольга Миколаївна)

76.

05.07.2018 р.

2-28-80

77.

05.07.2018 р.

2-50-03

78.

05.07.2018 р.

2-54-40

79.

12.07.2018 р.

2-23-68

80.

12.07.2018 р.

2-52-36

81.

12.07.2018 р.

2-54-41

82.

19.07.2018 р.

2-55-20

Про порядок і умови видачі ваучерів для Заступник директора – начальник
внутрішньо переміщених осіб
відділу надання соціальних послуг
Біляївського
районного
центру
зайнятості
(Федоренко
Вікторія
Василівна)
Щодо забезпечення осіб з обмеженими Начальник відділу у справах ветеранів
фізичними можливостями засобами війни та надання пільг пільговим
реабілітації
категоріям управління соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації
(Касьяненко
Ольга Анатоліївна)
Серцево-судинні
захворювання
– Районний кардіолог КЗ «Біляївська
хвороба № 1
ЦРЛ» (Підмазко Людмила Федорівна)
Порядок призначення та здійснення Головний
спеціаліст
Біляївського
страхових виплат постраждалим на відділення ВД Фонду соціального
виробництві
страхування України в Одеській області
(Козуб Алла Миколаївна)
Розрахунки орендарів з орендодавцями Головний
спеціаліст
відділу
за орендовані земельні частки (паї) в агропромислового розвитку та охорони
поточному році в сучасних умовах згідно довкілля
райдержадміністрації
чинного земельного законодавства
(Літостанська Марина Анатоліївна)
Про виконання районного бюджету за I Начальник фінансового управління
півріччя 2018 року
Біляївської райдержадміністрації
Організація професійного навчання в Директор
Біляївського
районного
Одеському центрі професійно-технічної центру зайнятості (Арсєньєва Ірина
освіти ДСЗ за направленням Державної Іванівна)

служби зайнятості
Впровадження національних традицій та
обрядів у культурно-дозвіллеву практику
закладів культури територіальних громад
Біляївського району
Про
отримання
викопіювання
з
кадастрової карти (плану) та іншої
картографічної документації

83.

19.07.2018 р.

2-52-13
2-19-96

Начальник
відділу
культури
райдержадміністрації (Гапоненко Лілія
Федорівна)

84.

19.07.2018 р.

2-53-95

85.

26.07.2018 р.

2-52-71

З питань законодавства

86.

26.07.2018 р.

2-52-89

87.

26.07.2018 р.

2-58-58

88.

02.08.2018 р.

2-27-40

89.

02.08.2018 р.

2-18-05

90.

09.08.2018 р.

2-52-52

Порядок звернень громадян за власною
ініціативою
до
органу
ведення
державного реєстру виборців щодо
включення, зміни його персональних
даних, зміни виборчої адреси до Реєстру
Щодо діяльності Громадської ради
Начальник відділу прес-служби апарату
Біляївської
районної
державної
адміністрації
Використання страхувальниками при Головний
спеціаліст
Біляївського
поданні заяв-розрахунків та звітності відділення ВД Фонду соціального
електронного документообігу
страхування України в Одеській області
(Тернова Ірина Дмитрівна)
Роботодавцям про умови та механізм Заступник начальника відділу надання
надання компенсації на оплату праці за соціальних
послуг
Біляївського
працевлаштування на умовах строкових районного центру зайнятості (Гуркало
трудових
договорів
зареєстрованих Світлана Анатоліївна)
безробітних
з
числа
внутрішньо
переміщених осіб
Умови прийняття на державну службу
Начальник
відділу
управління
персоналом
апарату
райдержадміністрації (Черних Ольга

Начальник
відділу
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації (Олексюк Олена
Миколаївна)
Начальник юридичного відділу апарату
райдержадміністрації (Унтіла Альона
Михайлівна)
Головний спеціаліст відділу ведення
державного
реєстру
виборців
райдержадміністрації
(Сіра
Ірина
Анатоліївна)

91.

09.08.2018 р.

2-50-03

Щодо надання
родинам

пільг

багатодітним

92.

09.08.2018 р.

2-53-95

93.

16.08.2018 р.

2-57-49

Про отримання витягу (довідки) з
технічної документації про нормативногрошову оцінку земельної ділянки,
витягу з державного земельного кадастру
Про підготовку закладів освіти району до
нового 2018-2019 навчального року

94.

16.08.2018 р.

2-19-65

95.

23.08.2018 р.

2-55-75

96.

23.08.2018 р.

2-54-07

97.

30.08.2018 р.

2-55-20

98.

30.08.2018 р.

2-53-59

Григорівна)
Начальник відділу у справах ветеранів
війни та надання пільг пільговим
категоріям управління соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації
(Касьяненко
Ольга Анатоліївна)
Адміністратор
відділу
надання
адміністративних послуг районної
державної адміністрації (Біляновський
Микола Вікторович)
Начальник
господарської
групи
управління освіти райдержадміністрації
(Чорна Наталія Іллівна)
Директор
Біляївського
районного
центру соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді (Селіхова Катерина Юріївна)

Види
послуг,
які
надаються
спеціалістами Біляївського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді
Щодо протипожежної безпеки в районі
Завідувач
сектору
взаємодії
з
правоохоронними органами оборонної
та
мобілізаційної
роботи
райдержадміністрації
(Пирогова
Вікторія Володимирівна)
Житлово-комунальне
господарство Начальник
відділу
житловорайону
комунального
господарства
інфраструктури
управління
економічного розвитку та інвестиційної
діяльності
райдержадміністрації
(Вигоняйло Євген Ігорович)
Порядок
видачі
ваучерів
для Директор
Біляївського
районного
підтримання
конкурентоспроможності центру зайнятості (Арсєньєва Ірина
осіб на ринку праці
Іванівна)
Щодо запитів на отримання доступу до Головний спеціаліст відділу роботи зі

публічної інформації

30.08.2018 р.

2-50-51

Інвестиційні проекти району

100. 06.09.2018 р.

2-50-43

101. 06.09.2018 р.

2-23-68

Виконання
запитів
майнового
та
соціально-правового
характеру
за
документами архіву
Порядок
забезпечення
санаторнокурортними путівками та медичними
послугами потерпілих на виробництві

102. 06.09.2018 р.

2-18-05

Порядок реєстрації в районному центрі
зайнятості осіб, які шукають роботу

103. 06.09.2018 р.

2-53-95

Надання
висновку
до
Проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність

104. 13.09.2018 р.

2-51-82

Про надання пакетів документів для
призначення
соціальних
державних
допомог та житлових субсидій

105. 13.09.2018 р.

2-19-65

Прийомна сім’я як одна з форм
влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

99.

зверненнями громадян та доступу до
публічної
інформації
апарату
райдержадміністрації
(Гаркушевська
Наталя Іванівна)
Заступник начальника управлінняначальник відділу економіки, торгівлі
та
інвестиційної
діяльності
райдержадміністрації
(Зубарєва
Світлана Борисівна)
Начальник
архівного
відділу
райдержадміністрації (Синтюк Євген
Вікторович)
Головний
спеціаліст
Біляївського
відділення ВД Фонду соціального
страхування України в Одеській області
(Козуб Алла Миколаївна)
Провідний
юрист
консультант
Біляївського
районного
центру
зайнятості
(Похилюк
Людмила
Степанівна)
Адміністратор
відділу
надання
адміністративних послуг районної
державної адміністрації (Майструк
Наталія Миколаївна)
Завідувач сектором прийому громадян
відділу
грошових
виплат
та
компенсацій управління соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації (Коваль Наталя
Михайлівна)
Фахівець
із
соціальної
роботи
Біляївського
районного
центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді

106. 13.09.2018 р.

2-53-91

Порядок проведення обласних та
районних спортивних змагань. згідно
календарного плану

107. 20.09.2018 р.

2-11-90

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

108. 20.09.2018 р.

2-57-49

Про підготовку закладів освіти району до
опалювального сезону 2018-2019 роки

109. 20.09.2018 р.

2-55-67

Відмінності між сімейними формами
виховання

110. 27.09.2018 р.

2-19-65

Насильство в сім’ї як соціальна проблема

111. 27.09.2018 р.

2-57-75

Висновки по проектам землеустрою

112. 27.09.2018 р.

2-54-07

Щодо запобігання корупційним та
пов’язаним з корупцією правопорушень

113. 04.10.2018 р.

2-28-80

Молоді
профорієнтаційні
Державної служби зайнятості

послуги

(Гужева Наталія Миколаївна)
Головний спеціаліст відділу сім’ї,
спорту
та
молодіжної
політики
райдержадміністрації (Ліщенко Роман
Васильович)
Завідуюча
відділенням
соціальнопобутової адаптації, грошової та
натуральної
допомоги
центру
соціального обслуговування (надання
соціальних
послуг)
райдержадміністрації
(Костецька
Людмила Георгіївна)
Начальник
господарської
групи
управління освіти райдержадміністрації
(Чорна Наталія Іллівна)
Начальник служби у справах дітей
Біляївської
райдержадміністрації
(Тарица Наталія Олексіївна)
Фахівець
із
соціальної
роботи
Біляївського
районного
центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
(Ткаченко Олена Олександрівна)
Головний
спеціаліст
відділу
містобудування
та
архітектури
райдержадміністрації
(Годловська
Наталя Сергіївна)
Завідувач сектору внутрішнього аудиту
та
антикорупційної
діяльності
Біляївської
районної
державної
адміністрації
Заступник директора – начальник
відділу надання соціальних послуг
Біляївського
районного
центру

114. 04.10.2018 р.

2-50-03

Порядок оформлення компенсацій та її
розміри

115. 11.10.2018 р.

2-55-75

Про проведення чергового призову
громадян України на строкову військову
службу у 2018 році

116. 11.10.2018 р.

2-54-41

117. 11.10.2018 р.

2-54-43

Про виконання районного бюджету та
бюджету району за 9 місяців 2018 року
Державна реєстрація речових прав на
нерухоме майно

118. 18.10.2018 р.

2-11-90

Про надання соціальної допомоги вдома
громадянам, що її потребують

119. 18.10.2018 р.

2-19-65

ВІЛ/СНІД, гепатит та туберкульоз: як
захистити себе

120. 25.10.2018 р.

2-50-81

Про надання житлової субсидії на тверде
паливо та скраплений газ

зайнятості
(Федоренко
Вікторія
Василівна)
Завідувач
сектору
контролю
з
призначення та виплати допомог
відділу
грошових
виплат
та
компенсацій управління соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації
(Маковійчук
Лариса Віталіївна)
Завідувач сектору з правоохоронними
органами оборонної та мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації
(Пирогова Вікторія Володимирівна)
Начальник фінансового управління
Біляївської райдержадміністрації
Адміністратор
відділу
надання
адміністративних послуг районної
державної адміністрації (Євдокімова
Анастасія Сергіївна)
Завідуюча
відділенням
соціальної
допомоги
вдома
Територіального
центру соціального обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
райдержадміністрації (Щербина Лідія
Захарівна)
Спеціаліст Біляївського районного
центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді (Байлук Тетяна
Дмитрівна)
Заступник начальника, управління
соціального
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації
(Підмазко Світлана Сергіївна)

121. 25.10.2018 р.

2-53-59

122. 01.11.2018 р.

2-54-07

123. 01.11.2018 р.

2-50-03

124. 01.11.2018 р.

2-55-67

125. 08.11.2018 р.

2-52-89

126. 08.11.2018 р.

2-19-65

127. 08.11.2018 р.

2-57-75

Перелік документів щодо внесення змін Головний спеціаліст відділу роботи зі
до сертифікатів, внесення змін до зверненнями громадян та доступу до
розпоряджень
публічної
інформації
апарату
райдержадміністрації
(Гаркушевська
Наталя Іванівна)
Житлово-комунальне
господарство Начальник
відділу
житловорайону
комунального
господарства
інфраструктури
управління
економічного розвитку та інвестиційної
діяльності
райдержадміністрації
(Вигоняйло Євген Ігорович)
Про соціальний захист інвалідів та Начальник відділу у справах ветеранів
ветеранів
війни та надання пільг пільговим
категоріям управління соціального
захисту населення Біляївської РДА
(Косьяненко Ольга Анатоліївна)
Соціально-правовий захист дітей
Заступник начальника служби –
начальник відділу соціального захисту
та профілактики правопорушень серед
дітей служби у справах дітей (Мазаєва
Надія Петрівна)
Порядок звернення громадян за власною Начальник відділу ведення Державного
ініціативою
до
органу
ведення реєстру виборців райдержадміністрації
Державного реєстру виборців щодо (Тросіна Ольга Михайлівна)
включення зміни його персональних
даних, зміни виборчої адреси до Реєстру
Види
послуг,
які
надаються Директор
Біляївського
районного
спеціалістами Біляївського районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та
центру соціальних служб для сім’ї, дітей молоді (Селіхова Катерина Юріївна)
та молоді
Паспорти прив’язки тимчасових споруд
Начальник відділу містобудування та
архітектури
Біляївської
райдержадміністрації (Щекотілін Ігор

128. 15.11.2018 р.

2-13-72

Медичні огляди працівників – підстава
та порядок проведення

129. 15.11.2018 р.

2-50-03

Порядок призначення субсидії
житлово-комунальні послуги

130. 15.11.2018 р.

2-53-91

Порядок присвоєння почесного звання
«Мати-героїня»

131. 22.11.2018 р.

2-11-90

Про соціальне обслуговування та
надання соціальних послуг інвалідам,
одиноким
та
непрацездатним
громадянам похилого віку

132. 22.11.2018 р.

2-19-65

ВІЛ/СНІД, гепатит та туберкульоз: як
захистити себе

133. 22.11.2018 р.

2-52-71

З питань законодавства

134. 29.11.2018 р.

2-54-43

Реєстрація фізичної особи-підприємця та
внесення змін до реєстру

135. 29.11.2018 р.

2-54-07

Земельні питання

на

Олександрович)
Страховий
експерт
Біляївського
відділення ВД Фонду соціального
страхування України в Одеській області
(Цапенко Олександр Михайлович)
Головний
спеціаліст
сектору
призначення та виплат допомог відділу
грошових виплат та компенсацій
управління
соціального
захисту
населення Біляївської РДА (Гіжиця
Світлана Іванівна)
Головний спеціаліст відділу сім’ї,
спорту
та
молодіжної
політики
райдержадміністрації
(Козловська
Еліна Вікторівна)
Директор
територіального
центру
соціального обслуговування (надання
соціальних
послуг)
райдержадміністрації (Андреєва Надія
Миколаївна)
Спеціаліст Біляївського районного
центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді (Байлук Тетяна
Дмитрівна)
Начальник юридичного відділу апарату
райдержадміністрації (Унтіла Альона
Михайлівна)
Державний реєстратор відділу надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації
(Селянінова
Ірина Олександрівна)
Завідувач сектору земельних відносин
управління економічного розвитку та

136. 06.12.2018 р.

2-55-75

Щодо
виникнення
можливих
надзвичайних ситуацій в зимовий період
2018 року

137. 06.12.2018 р.

2-54-43

138. 06.12.2018 р.

2-55-75

Отримання витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців
та
громадських
формувань
Щодо
виникнення
надзвичайних
ситуацій в зимовий період

139. 13.12.2018 р.

2-54-41

140. 13.12.2018 р.

2-19-65

141. 13.12.2018 р.

2-58-58

142. 20.12.2018 р.

2-52-13
2-19-96

Про формування районного бюджету
Біляївського району на 2019 рік
Прийомна сім’я як одна з форм
влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
Порядок надання документів для вступу
в члени Громадської ради при
Біляївській
районній
державній
адміністрації
Про недопустимість закриття закладів
культури та звуження передбачених на
державному рівні трудових прав і
соціальних гарантій працівників галузі, в
умовах
проведення
реформи
децентрацізації

інвестиційної
діяльності
райдержадміністрації
(Солодовніков
Максим Олександрович)
Завідувач
сектору
взаємодії
з
правоохоронними органами оборонної
та
мобілізаційної
роботи
райдержадміністрації
(Пирогова
Вікторія Володимирівна)
Державний реєстратор відділу надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації
(Селянінова
Ірина Олександрівна)
Головний
спеціаліст
з
питань
цивільного захисту та надзвичайних
ситуацій
Біляївської
районної
державної адміністрації
Начальник фінансового управління
Біляївської райдержадміністрації
Фахівець
із
соціальної
роботи
Біляївського
районного
центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
(Гужева Наталія Миколаївна)
Начальник відділу прес-служби апарату
Біляївської
районної
державної
адміністрації
Нальник
відділу
культури
райдержадміністрації (Гапоненко Лілія
Федорівна)

143. 20.12.2018 р.

2-19-65

144. 27.12.2018 р.

2-50-51

145. 27.12.2018 р.

2-50-03

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Насильство в сім’ї як соціальна проблема Фахівець
із
соціальної
роботи
Біляївського
районного
центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
(Ткаченко Олена Олександрівна)
Розвиток туризму в районі
Заступник начальника управлінняначальник відділу економіки, торгівлі
та
інвестиційної
діяльності
райдержадміністрації
(Зубарєва
Світлана Борисівна)
Щодо перевірки достовірних даних про Головний
державний
соціальний
доходи для призначення державних інспектор
управління
соціального
соціальних допомог
захисту
населення
Біляївської
райдержадміністрації (Рогачко Наталя
Миколаївна)
І.Ю. Раздорожна

