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Про затвердженЕя районного плану дiй
iз впров4дження Iнiцiативи <<Партнерство
кВiдкритий Уряр у 20|7-2018 роках
Вiдповiдно до розпоряджень Кабiнеry MiHicTpiB Украi'ши вiд 30 листопада
2016 року }lb 909 <Про затвердженнJI плану дiй iз впровадження Iнiцiативи
<Партнерство <Вiдкритий Уряд> у 2016-2018 роках)), голови КiровоградськоТ
обласноI державноi адмiнiстрацiТ вiд 29 грудня 20|6 року Ng 580-р (Про
затвердження обласного плаýу дiй iз впровадження Iнiцiативи <Партнерство
<Вiдкритий Ур"дu у 20|7-2а18 рокаю>:

Затвердити районний Iшан дiй iз впровадження Iнiцiативи
<Партнерство <<Вiдкритий Ур"дu у 201_7-2018 роках (далti - Районний план дiй)

1.

(додаеться).

2. Структурним пiдроздiлам райдержадмiнiстрацii про стан виконанЕя
даного розпорядження iнформувати сектор iнформацiйноТ дiялъностi та
комунiкацiй

з

громадськiстю апарату райдержадмiнiстрацii щоквартаlrу до

01 числа мiсяця, наступного за звiтним перiодом.

3. Сектору iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю
апарату райдержадмiнiстрацii iнформувати управлiння комунiкацiй з
цромадськiстю облдерж4дмiнiстрацii про виконання даного розпорядженIuI
щоквартагIу до 05 числа мiсяця, наступного за звiтним перiодом.

4. Контроль за виконанням даЕого розпоряджеЕня покJIасти на першого
заступника голови районноi державноi Нестерова С.А.

Перший заступпик головIl
районноi державноi адмiнiстраuii

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДЖЕIIО
РозпорядженшI голови
Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацii
29 березня 2017 Nч 67-р

рдйонний плАн зАходIв

iз впров4дженшI Iнiцiативи <<Партнерство
у 20|7-2018 роках

<<В

iдкритий Уряд>

Забезпечити в районi органiзацiю роботи щодо децентраJIiзацiI
повноважень з надання найбiльш важJIивих для громадян адмiнiстративних
послуг та iнтеграчiТ базових адмiнiстративних послуг у центри наданшr
адмiнiстративних посJryг пiсля прийнятгя вiдповiдних законодавчих aKTiB.

1.

Вiддiл економiки та розвитrсу iнфраструктури
райдержадмiнiстрацii, cTpyKrypHi пiдроздiли
райлерхадмiнiстрацii (надавачi алмiнiстративнID(
послryг)

Протягом 2017 -2018 poKiB

2.

Здiйснювати монiторинг функцiонування центрiв надання

адмiнiстративних послуг.

Вiддiл економiки та розвштку iнфраструктури
райдержадмiнiстрацiТ, струкгурнi пiдроздiли
райлержадмiнiстрацiт (надавачi адмiнiстративних
посrryг)
Протягом 20 l7-20l 8 poKiB

З.

Сприяти запровадженню наданнlI адмiнiстративних послуг в
електроннiй формi, у тому числi через €диний державний порт€lл
адмiнiстративних послуг.

Вiддiл економiки та розвитrу iнфраструктури
раЁиержадмiнiстрацii, cTpyKrypнi пiдроздiли
райлержадмiнiстрацii (надавачi адмiнiстративних
послryг)

Протягом 20

17

-2018 poKiB

4.

Забезпечити проведення iнформацiйно-роз'яснювальноТ роботи з
питаннrI реформування системи надulннrl адмiнiстративних посJIуг, у тому числi
шро систему ж надання через центри надання адмlнlстративних послуг.
Вiддiл економiки та розвитку iнфрасгруктури
райдержадмiнiстрачii
Протягом 20 t7-201 8 poKiB

2

5.

Сприяти впроваджецню единоi системи електронноi

взасмоДiТ

державних iнформацiйних pecypciB.
Секгор iнформачiйноi дiяльностi та комунiкацiй
громадськiстю апараry райдержадмiнiстрачii
вiддiл економiки та розвитку iнфраструлrryри
райдержадмiнiстрачii
Протягом 20 l 7-20 l 8 poKiB

6.

Забезпечити вiльний доступ |ромадськостi

документацii вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

до

з

мiстобудiвноi

Секгор регiональЕого розвI-{rку, мiстобулуванIuI,
архiтекryри та житлово-комунtulьного
господарства райдержадмiнigграцii
Протягом 2017-201 8 poKiB

7. Сприяти

цромадськоI*{у

навколишнього середовища.

контролю

екологlчним

станом

Секгор регiонального розвитку, мiстобудуванtutr,
архiтекryри та житлово-комунrlJIьного
господарства, сектор з питань з питань цивiльного
зtlхисту райдержадмiнiстрацii
Протягом 2017-20 1 8 poKiB

