Додаток 3
до Розподілу обов’язків
СХЕМА
керівництва консультативними, дорадчими, координаційними та іншими органами райдержадміністрації

Голова
райдержадміністрації

Заступник голови райдержадміністрації

Керівник апарату
райдержадміністрації

Колегія
Бердянської
районної
державної
адміністрації

Керівник робіт з ліквідації
наслідків НС

Спостережна комісія при
Бердянській районній державній
адміністрації

Тимчасова
районна
робоча група з питань
ліквідації
незаконної
торгівлі на території
Бердянського району

Районний штаб для опрацювання
заходів щодо запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій у Бердянському районі,
пов’язаних
з
можливими
несприятливими
умовами
осінньо-зимового періоду

Районний
штаб
для
опрацювання заходів
щодо
запобігання
та
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій,
пов’язаних
з
пропуском льодоходу, повені та
паводків
на
території
Бердянського району

Бердянська
районна
міжвідомча координаційнометодична рада з правової
освіти населення

Робоча
група
з
питань
проведення комплексу заходів
щодо боротьби з карантинними
рослинами,
бур’янами
та
несвоєчасним покосом трав.

Координаційна рада з питань
соціального та правового
захисту неповнолітніх при
Бердянській районній державній
адміністрації

Комісія з впорядкування
відомчих
нормативноправових актів, які видаються
Бердянською
районною
державною адміністрації

Районна
тристороння
соціально - економічна
рада
Постійно діюча комісія з
питань
розгляду
звернень громадян при
голові
районної
державної адміністрації

Рада по роботі з кадрами

Комісія з питань роботи із
службовою інформацією в
апараті Бердянської районної
державної адміністрації

2
Продовження додатку 3
Комісія з питань захисту
прав
дитини
при
Бердянській
райдержадміністрації
Комісія з обстеження
автомобільних
доріг
загального
користування місцевого
значення
у
Бердянському районі

Дисциплінарна
комісія
Бердянській
райдержадміністрації

Районна група виявлення та
супроводження
осіб
з
інвалідністю та інших мало
мобільних груп населення, які
проживають у зоні надзвичайної
ситуації або можливого ураження

Робоча
група
з
аналізу
використання
паливно
–
енергетичних
ресурсів
бюджетними
установами
Бердянського району

Районна
комісія
з
питань
техногенноекологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Постійно діюча районна робоча
група з питань поводження з
безхазяйними, забороненими і
непридатними до використання в
сільському
господарстві
хімічними засобами захисту
рослин
Районна комісія з питань надання
разової
адресної
грошової
допомоги громадянам

Районна комісія з огляду та
пропозицій щодо подальшого
використання захисних споруд
цивільного захисту на території
Бердянського району

Склад представників від
Бердянської
райдержадміністрації до
Бердянського районного
координаційного
комітету
сприяння
зайнятості населення
Районна
комісія
з
питань
погашення
заборгованості
з
заробітної
плати
(грошового
забезпечення), пенсій,
стипендій та інших
соціальних виплат

при Районна рада з питань безпеки
життєдіяльності населення

Експертна комісія архівного
відділу
Комісія щодо присвоєння
щорічної
районної
педагогічної премії
Інвентаризаційна комісія

Районна комісія з питань
призначення
(відновлення)
соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам

Тимчасова районна робоча група Районна комісія для вжиття
з ліквідації незаконної торгівлі на заходів
щодо
запобігання
території Бердянського району
різкому зростанню
безробіття під час масового
вивільнення працівників

3
Продовження додатку 3
Склад
представників
від
Бердянської
районної
державної
адміністрації
до
Бердянської
тристоронньої
соціально-економічної
ради

Районна
комісія
з
питань Районна мультидисциплінарна
призначення
(відновлення) група з питань протидії торгівлі
соціальних виплат внутрішньо - людьми
переміщеним особам

Районна міжвідомча рада з
питань запобігання насильства в
сім’ї,
гендерної
політики,
протидії торгівлі людьми
Робоча група з перевірки у 2020
році
функціонування
місць
облаштування об’єктів базування
маломірних
суден,
інших
плавзасобів
на
території
Бердянського району
Робоча група з перевірки у 2020
році
функціонування
місць
облаштування об’єктів базування
маломірних
суден,
інших
плавзасобів
на
території
Бердянського району
Районна комісія щодо прийняття
рішення про надання разової
адресної грошової
допомоги
громадянам

Районна опікунська рада з
питань, пов’язаних із захистом
прав дорослих недієздатних або
обмежених у дієздатності осіб
Бердянського району
Районна міжвідомча рада з
питань запобігання насильства в
сім’ї,
гендерної
рівності,
сімейної політики
Районна
міжвідомча
група
робоча група з питань протидії
домашньому насильству за
ознакою статі
Робоча
група
з
питань
проведення моніторингу стану
обслуговування
приміських
автобусних
маршрутів
загального користування, які
проходять
по
території
Бердянського району

4
Продовження додатку 3
Районна
міжвідомча
робоча
група
з
питань
протидії
домашньому
насильству
за
ознакою статі
Районна міжвідомча комісія з
питань перевірки документів для
присвоєння почесного звання
України «Мати - героїня»

Експертна рада з питань звернень
за фактами дискримінації за
ознаками статі

Робоча група з перевірки у 2020
році
функціонування
місць
облаштування об’єктів базування
маломірних
суден,
інших
плавзасобів
на
території
Бердянського району

Керівник апарату райдержадміністрації

Районна міжвідомча робоча
група
з
питань
протидії
домашньому насильству за
ознакою статі
Місцева комісія з питань
формування
пропозицій
стосовно
потреби
щодо
спрямування
субвенції
з
державного бюджету місцевим
бюджетам
на
проектні,
будівельно-ремонтні
роботи,
придбання житла та приміщень
для розвитку сімейних та інших
форм виховання, наближених до
сімейних, забезпечення житлом
дітей - сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування
Районна комісія з питань
встановлення
права
на
призначення
деяких
видів
соціальної допомоги, пільг та
житлових субсидій населенню
Бердянського району
Міжвідомча
комісія
з
інвентаризації водних об’єктів
та
гідротехнічних
споруд,
проведення аналізу правового
статусу, оцінки ефективності їх
існування

А. ГАЛУЩАК

