ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.06.2020

№ 125/А-2020

Про план роботи Великомихайлівської
районної
державної
адміністрації
на III квартал 2020 року
Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», пункту 6 Регламенту Великомихайлівської районної
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 13 лютого 2020 року №37/А-2020:
1. Затвердити план роботи Великомихайлівської районної державної
адміністрації на III квартал 2020 року (додається).
2.
Керівникам
структурних
підрозділів
районної державної
адміністрації та підрозділів апарату районної державної адміністрації
забезпечити виконання плану роботи на III квартал 2020 року.
3. Сектору управління персоналом апарату районної державної
адміністрації (Вихристенко Н.) до 15 жовтня 2020 року поінформувати
районну державну адміністрації про виконання плану роботи районної
державної адміністрації за III квартал 2020 року.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Марценюк У.

Г олова

Олександр ДЕМ ’ЯЕГЕНКО

Додаток
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
30.06.2020 №125 /А-2020
ПЛАН РОБОТИ
Великомихайлівської районної державної адміністрації
на III квартал 2020 року
Зміст заходу

Обгрунтування необхідності
здійснення заходу

Строк
виконання

1. Питання для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації:
1.1. Про виконання бюджету Великомихайлівського ст.2 Закону України «Про місцеві
липень
району за І півріччя 2020 року
державні адміністрації»
1.2. Щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб та молоді з їх числа, які перебувають на
квартирному обліку у Великомихайлівському районі,
джерела фінансування та можливості забезпечення
житлом дітей даної категорії
1.3. Про надання державних соціальних допомог, пільг та
компенсацій за І півріччя 2020 року

Відповідальні
виконавці
Присяжнюк Н.О.

Закон України «Про організаційноправові умови соціального захисту
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського піклування

серпень

Бурлакова І.М.

т..2 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації»

серпень

Г аврилова Т.Л.

вересень
Гаврилова Т.Л.
1.4. Про підсумки програми зайнятості населення Районна
Програма
зайнятості
Великомихайлівського району на період до 2020 року за населення
І півріччя 2020 року
2. Питання для розгляду на апаратних нарадах районної державної адміністрації:
13 липня Гаврилова Т.Л.
2.1. Про надання населенню пільг та компенсацій для Постанова
Кабінету
Міністрів
10
серпня
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних України від 17 квітня 2019 № 373
14 вересня
послуг
«Порядок надання пільг на оплату
житлово- комунальних послуг у
грошовій формі»

2.2 Про надання населенню субсидій для відшкодування Постанова
Кабінету
Міністрів 06 липня
витрат на оплату житлово-комунальних послуг
України від 21 жовтня 1995 року № 03 серпня
948 в редакції постанови Кабінету 28 вересня
Міністрів України від 14 серпня
2019 року № 807 «Положення про
порядок
призначення
житлових
супсидій»
2.3 Про виконання доходної частини бюджету
Довести
до
відома
голову 20 липня
райдержадміністрації та керівників 10 серпня
бюджетних
установ
про 21 вересня
наповнюваність бюджету
2.4 Про стан розгляду звернень громадян, які надійшли Виконання
Указу
Президента 06 липня
до районної державної адміністрації упродовж місяця
України
від
07.02.2008
року 03 серпня
14 вересня
№109/2008
2.5 Про основні напрямки діяльності Громадської ради Взаємодія органів державної влади з 27липня
при
Великомихайлівській
районній
державній інститутами
громадянського 28 вересня
адміністрації
суспільства
2.6 Про заходи із створення містобудівної документації ст.
22
Закону України
«Про 13 липня
на місцевому рівні та актуалізація її картографічної регулювання
містобудівного
основи
кадастру», постанови КМУ від
25.05.2011
року
№559
«Про
містобудівний кадастр»
2.7
Про
профілактику
насилля,
правопорушень, Конвенція ООН про права дитини, 20 липня
бездоглядності та безпритульності серед дітей
Порядок
провадження
органами
опіки та піклування діяльності,
пов’язаної із захистом прав дитини,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24.09.2008
року № 866 «Питання діяльності
органів
опіки
та
піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини».
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Гаврилова Т.Л.

і
Присяжнюк Н.О.

Коровайченко О.М.

Дидар Н.О.

Туровська О.Є.

Бурлакова І.М.

2.8 Звіт за І півріччя 2020 року по виконанню місцевих
бюджетів
2.9 Про хід збиральної компанії ранніх зернових та
зернобобових
культур
урожаю
2020
року
по
сільськогосподарських підприємствам району
2.10 Про суспільно-політичну ситуацію в районі,
діяльність районних організацій політичних партій та
громадських організацій
2.11 Про організацію харчування дітей шкільного та
дошкільного віку
2.12 Про забезпечення якісного наповнення офіційного
наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації
структурними підрозділами РДА

ст.18 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації»
Належне
проведення
збиральної
кампанії
Моніторинг
громадської
настроїв населення
Закон України «Про освіту»

думки,

17 серпня

Присяжнюк Н.О.

21 серпня

Не доступ Н.В.

31 серпня

Дидар Н.О.

31 серпня

Ярочкін В.Ю.

Указ
Президента
України
від 07 вересня Дидар Н.О.
01.08.2002
№683/2002
«Про
додаткові заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності органів
виконавчої
влади»
Порядок
функціонування веб-сайтів органів
виконавчої
влади,
затверджений
наказом
Державного
комітету
інформаційної політики, телебачення
і
радіомовлення
України,
Державного комітету зв’язків та
інформатизації
України
від
25.11.2002 №327/225
2.13 Про діяльність органів опіки та піклування сільських Порядок
провадження
органами 28 вересня Бурлакова І.М.
та селищних рад району
опіки та піклування діяльності,
пов’язаної із захистом прав дитини,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24.09.2008
року № 866 «Питання діяльності
органів
опіки
та
піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини».

з

2.14 Підсумки роботи відділу ведення Державного Аналіз роботи відділу
28 вересня Черняк О.В.
реєстру
виборців
апарату
районної
державної
адміністрації за III квартал 2020 року
3. Питання для розгляду в районній державній адміністрації та підготовки обґрунтувань щодо доцільності видання
розпоряджень голови районної державної адміністрації
3.1 Підготовка проекту розпорядження голови районної
державної адміністрації про затвердження тематики
«гарячих телефонних ліній» районної державної
адміністрації

Указ
Президента
України
від
07.02.2008 року №109/2008 «Про
першочергові
заходи
щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування конституційного права
на звернення до органів державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»

3.2 Підготовка проекту розпорядження голови районної
державної адміністрації про виконання районного
бюджету та бюджету Великомихайлівського району за І
півріччя 2020 року
3.3 Підготовка проекту розпорядження голови районної
державної адміністрації про організацію чергувань в
районній державній адміністрації 24 серпня 2020 року
3.4 Про організацію харчування дітей шкільного та
дошкільного віку

Відповідно до п.4 ст. 80 Бюджетного
кодексу

липень

Присяжнюк Н.О.

Регламент
районної
адміністрації

державної

серпень

Коровайченко О.М.

загальну

серпень

Ярочкін В.Ю.

3.5 Про відзначення в Великомихайлівському районі Дня Указ
Президента
України
від
партизанської слави
30.10.2001 року № 1020/2001 «Про
День партизанської слави»
3.6 Про відзначення в районі Дня ветерана та Указ Президента України від 24
Міжнародного дня громадян похилого віку
вересня 2004 року №1135 «Про
оголошення в Україні 2005 року

вересень

Г аврилова Т. Л.

вересень

Гаврилова Т.Л.

Закон
України
середню освіту»
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«Про

щомісячно Дидар Н.О.

Роком
ветеранів»,
постанова
Кабінету Міністрів України від 26
вересня 1997 року №1066 «Про
щорічне відзначення Міжнародного
дня громадян похилого віку»
районної
державної
3.7 Підготовка проекту розпорядження голови районної Регламент
державної адміністрації про план роботи районної адміністрації
державної
адміністрації
на
IV
квартал
2020 року
4. Організаційна робота:
4.1 Наради у заступника голови та керівника апарату
районної державної адміністрації з керівниками
структурних підрозділів
4.2 Проведення апаратних нарад при голові районної
державної адміністрації
4.3 Забезпечення проведення особистого прийому
громадян головою районної державної адміністрації
4.4 Проведення «гарячих телефонних ліній» за участю
керівників структурних підрозділів районної державної
адміністрації
та
територіальних
підрозділів
центральних органів виконавчої влади

4.5 Забезпечення роботи «телефону довіри»

вересень

Вихристенко Н.С.

Вирішення поточних питань.

щопонеділка

Марценюк У.М.

Згідно
регламенту
райдержадміністрації
Розпорядження районної державної
адміністрації

щовівторка

Дидар Н.О.

Указ
Президента
України
від
07.02.2008 року №109/2008 «Про
першочергові
заходи
щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування конституційного права
на звернення до органів державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
Указ
Президента
України
від
07.02.2008 року №109/2008 «Про
першочергові
заходи
щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування конституційного права

щоп’ятниці
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щосереди

постійно

Коровайченко О.М.
Дидар Н.О.

Коровайченко О.М.

4.6 Засідання районної координаційної ради з питань
захисту малозабезпечених верств населення
4.7 Засідання комісії з питань забезпечення житлом
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
осіб та молоді з їх
числа у
Великомихайлівському районі

4.8 Аналіз стану фактичного надходження податку з
доходів фізичних осіб на заробітну плату в розрізі
галузей
4.9 Проведення перевірок та надання методичної
допомоги щодо додержання законодавства про
звернення громадян в структурних підрозділах
районної державної адміністрації та сільських,
селищних радах району

на звернення до органів державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
Надання
матеріальної
допомоги
малозабезпеченим сім’ям
Положення про координаційну раду
комісії з питань забезпечення житлом
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, осіб та
молоді
з
їх
числа
у
Великомихайлівському районі
3 метою наповнення бюджету

щомісячно

Г аврилова Т.Л.

щомісячно

Бурлакова І.М.

щомісячно

Присяжнюк Н.О.

Указ
Президента
України
від
Коровайченко О.М.
щомісячно
07.02.2008 року № 109/2008 «Про
першочергові
заходи
щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування конституційного права
на звернення до органів державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
4.10 Організація проведення виїзного прийому Указ
Президента
України
від двічі на місяць Коровайченко О.М.
громадян головою та заступниками голови районної 07.02.2008 року №109/2008 «Про
державної адміністрації
першочергові
заходи
щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування конституційного права
на звернення до органів державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
4.11 Проведення засідання колегії при голові районної Згідно
регламенту
районної
Вихристенко Н.С.
щомісячно
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державної адміністрації
4.12 Засідання комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій при районній
державній адміністрації
4.13 Засідання комісії по розподілу путівок
санаторно-курортне лікування ветеранів війни

на

4.14 Проведення рейдів по місцях скупчення
неповнолітніх, за місцем проживання у сім’ях, батьки
яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків
4.15
Засідання
громадської
ради
при
Великомихайлівській районній державній адміністрації
4.16 Збір, систематизація та аналіз інформації про
суспільно-політичну ситуацію в районі
4.17
Проведення
періодичного
поновлення
персональних даних Державного реєстру виборців
4.18 Уточнення персональних даних
результатами розгляду звернень виборців

Реєстру

за

державної адміністрації
Положення про комісію з питань щомісячно та
в разі
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних
ситуацій
при необхідності
райдержадміністрації
Закон України від 22.10.1993 року
упродовж
№ 3551-XII «Про статус ветеранів кварталу (у
війни,
гарантії
їх
соціального
разі
захисту»
необхідності)
Закон України від 24.01.1995 року
упродовж
№ 20/95-ВР «Про органи і служби у
кварталу
справах дітей та спеціальні установи
для дітей»
Положення про громадську раду при
упродовж
Великомихайлівській
районній
кварталу
державній адміністрації
упродовж
Моніторинг
громадської
думки,
виявлення переважаючих настроїв
кварталу
населення
Закон України від 21.09.2010 року
упродовж
№2536-VI «Про Державний реєстр
кварталу
виборців»
Постанова ЦВК від 18.05.2009 року
упродовж
№27 «Про первинне уточнення
кварталу
персональних даних Державного
реєстру виборців»
Контроль
за
посівами
упродовж
сільгоспкультур
кварталу

4.19 Проведення обстеження стану посівів пізніх
культур по всім категоріям господарств під урожай
2020 року
4.20 Проведення захисних заходів протипожежної Належне
безпеки під час збирання урожаю 2020 року
компанії
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забезпечення

збиральної

липень

Маковецький О.В.

Гаврилова Т.Л.

Бурлакова І.М.

Дидар Н.О.

Дидар Н.О.

Черняк О.В.

Черняк О.В.

Не доступ Н.В.

Не доступ Н.В.

4.21 Підведення підсумків роботи тваринницької галузі
за шість місяців 2020 року
4.22 Проведення аналізу надходжень податку з доходів
фізичних осіб на заробітну плату в розрізі галузей
4.23 Проведення огляду закладів освіти району по
підготовці до нового 2020-2021 навчального року

Аналіз роботи тваринницької галузі в
районі
3 метою наповнення бюджету

Виконання Законів України «Про
освіту» та «Про загальну середню
освіту»
4.24 Підготовка
та проведення конференції Виконання Законів України «Про
педагогічних працівників
освіту» та «Про загальну середню
освіту»
4.25 Організація харчування учнів по закладах освіти Виконання Законів України «Про
району
освіту» та «Про загальну середню
освіту»
4.26 Проведення свята Першого дзвоника
Виконання Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту»

4.27 Аналіз стану вступу випускників шкіл до вузів I- Виконання Законів України «Про
IV рівнів акредитації, працевлаштування
освіту», «Про загальну середню
освіту»
4.28 Розробка та надання бюджетних запитів Відповідно до п.З ст.75 Бюджетного
розпорядникам коштів районного бюджету
кодексу України
4.29 Проведення засідання районної комісії з питань Розпорядження РДА від 19.11.2019
забезпечення
житлом
сімей
загиблих №339/А-2018
«Про
створення
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в районної
комісії
з
питань
антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи забезпечення житлом сімей загиблих
з числа військовослужбовців, які брали безпосередню військовослужбовців,
які
брали
участь у зазначеній операції та потребують поліпшення безпосередню
участь
в
житлових умов
антитерористичній операції, а також
інвалідів
І-ІІ
групи
з
числа
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липень
щомісячно
серпень

Івіс Н.І.
Присяжнюк Н.О.
Ярочкін В.Ю.
1

серпень

Ярочкін В.Ю.

серпень

Ярочкін В.Ю.

1 вересня
(за умови
зняття
карантинних
обмежень)
вересень

Ярочкін В.Ю.

вересень
у разі
необхідності

Ярочкін В.Ю.

Присяжнюк Н.О.
Г аврилова Т.Л.

військовослужбовців,
які
брали
безпосередню участь у зазначеній
операції та потребують поліпшення
житлових умов_____________________
5. Контрольна робота________________
5.1. Перевірки виконання законів України та підзаконних актів
5.1.1 Перевірка стану виконання актів і доручень Виконання
постанови
Кабінету протягом
Президента України, розпоряджень та доручень голів Міністрів України від 18.05. №522
кварталу
обласної та районної державних адміністрацій в Доручення Президента від 7 квітня
виконкомах сільських та селищних рад
2011 року №1-1/767
5.1.2 «Про державну службу», «Про засади запобігання і Контроль за виконанням зазначеного упродовж
протидії корупції»
закону
кварталу
5.1.3 «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні Контроль за виконанням зазначеного упродовж
установи для дітей»
кварталу
закону
5.1.4 «Про забезпечення організаційно-правових умов Контроль за виконанням зазначеного упродовж
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених закону
кварталу
батьківського піклування»
5.1.5 «Про попердження насильства в сім’ї»
Контроль за виконанням зазначеного упродовж
закону
кварталу
5.1.6 «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Контроль за виконанням зазначеного упродовж
закону
кварталу
5.1.7 «Про порядок висвітлення діяльності органів Контроль за виконанням зазначеного упродовж
виконавчої влади та місцевого самоврядування в Україні закону
кварталу
засобами масової інформації»
5.1.8 Кодекс законів про працю
Контроль за виконанням зазначеного упродовж
закону
кварталу
5.1.9 «Про доступ до публічної інформації»
Контроль за виконанням зазначеного упродовж
закону
кварталу
5.1.10 Бюджетний кодекс України
Контроль за виконанням зазначеного упродовж
закону
кварталу
5.1.11 «Про місцеве самоврядування в Україні»
3 метою організації контролю за упродовж
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Коровайченко О.М.

Марценюк У.М.
Вихристенко Н.С.
Бурлакова І.М.
Бурлакова І.М.

Бурлакова І.М.
Ярочкін В.Ю.
Марценюк У.М.
Дидар Н.О.
Марценюк У.М.
Вихристенко Н.С.
Марценюк У.М.
Коровайченко О.М.
Присяжнюк Н.О.
Марценюк У.М.

5.1.12 «Про регулювання містобудівельної діяльності»

5.1.13 «Про Національний архівний фонд та установи»

здійсненням
органами
місцевого
самоврядування
делегованих
повноважень
органів
виконавчої
влади
Контроль за виконанням зазначеного
закону

кварталу

упродовж
кварталу

Туровська О.Є.
і

Контроль за виконанням зазначеного упродовж Болдур О.М.
кварталу
закону
5.1.14 «Про звернення громадян»
Контроль за виконанням зазначеного упродовж Коровайченко О.М.
закону
кварталу
5.1.15 Про запобігання виникненню і поширенню короно Закон України «Про внесення змін до
Маковецький О.В.
Період
вірусної хвороби (СОУГО - 19)
деяких законодавчих актів України, запровадже
ння
спрямованих
на
запобігання
виникненню і поширенню короно карантину
вірусної хвороби (СОУЮ - 19)
та
обмежуваль
них заходів
5.2. Перевірки виконання Указів та доручень Президента України:
5.2.1. Указ від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про Контроль за виконанням зазначеного
упродовж Коровайченко О.М.
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та указу
кварталу
гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування»
5.3. Перевірки виконання постанов і розпоряджень Кабінету Міністрі в України:
5.3.1 Від 25.05.2012 року №583 «Питання виконання Контроль за виконанням зазначеної
Коровайченко О.М.
постійно
Закону України «Про доступ до публічної інформації» в постанови
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та
місцевих органах виконавчої влади»
5.3.2 Від 21.10.2011 року №1330 «Про внесення змін до Розміщення та постійне оновлення
Дидар Н.О.
постійно
постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 інформації на офіційному веб-сайті
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пп

року №3»
5.3.3
Проведення
організаційних
заходів
щодо Постанова КМУ від 03.11.2010 №996
постійно
забезпечення реалізації завдань, які випливають з «Про
забезпечення
участі
основних документів Кабінету Міністрів України
громадськості у формуванні та
реалізації державної політики»
5.3.4 Надання методичної допомоги місцевим радам при Постанова КМУ від 26.04.2003 №621
постійно
внесені змін до Програм економічного і соціального «Про розроблення прогнозних і
розвитку відповідних територій
програмних документів економічного
і соціального розвитку та складання
проекту державного бюджету»
5.3.5 Від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів Контроль за виконанням зазначеної
щомісячно
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» постанови
5.3.6 Від 09.03.1999 №339 «Про затвердження Порядку Контроль за виконанням зазначеної
щомісячно
контролю
за
здійсненням
органами
місцевого постанови
самоврядування делегованих повноважень органів
виконавчої влади»

Завідувач сектору управління
персоналом апарату районної
державної адміністрації

Наталя ВИХРИСТЕНКО
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Дидар Н.О.

Єрьоі\іенко С.С.

Бурлакова І.М.
Марценюк У.М.
Ільгова Н.В.

