УКРАЇНА

Великомихайлівська районна державна адміністрація Одеської області

Розпорядження
26.09.2017

№37$/А-2017

Про план роботи Великомихайлівської
районної
державної
адміністрації
на IV квартал 2017 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 19 серпня 2016 року №293/А-2016:
1. Затвердити план роботи Великомихайлівської районної державної
адміністрації на IV квартал 2017 року (додається).
2.
Керівникам
структурних
підрозділів
районної державної
адміністрації та підрозділів апарату районної державної адміністрації
забезпечити виконання плану роботи на IV квартал 2017 року.
3. Відділу з питань управління персоналом апарату районної державної
адміністрації (Довга С.М.) до 10 жовтня 2017 року поінформувати районну
державну адміністрації про виконання плану роботи районної державної
адміністрації за III квартал 2017 року.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації М^фценюк У.М.

Голова районної
державної адміністрації

В.В.Слідзюк

Додаток
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
26.09.2017 №37^/А-2017

ПЛАН РОБОТИ
Великомихайлівської районної державної адміністрації
на IV квартал 2017 року
Зміст заходу

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу

Строк
виконання

Відповідальні
виконавці

1. Питання для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації:
1. Звіт про виконання бюджету Великомихайлівського Відповідно до ст. 80 Бюджетного
кодексу України
ійону за 9 місяців 2017 року

Жовтень

Устріцька О.І.

Президента
України
від
2. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Указ
07.02.2008 року №109/2008 «Про
зликомихайлівському районі за 9 місяців 2017 року
першочергові
заходи
щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування конституційного права
на звернення до органів державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
Кабінету
Міністрів
3. Про виконання завдань Уряду щодо монетизації Постанова
/бсидій, які надаються для покриття витрат на житлово- України від 26.04.2017 року №300
«Про внесення змін до деяких
змунальні послуги
постанов
Кабінету
Міністрів
У країни»
виконання
Програми
.4 Про підсумки соціально-економічного та культурного Аналіз
та
озвитку Великомихайлівського району за 9 місяців 2017 соціально-економічного
культурного
розвитку
оку

Жовтень

Олійник Н.Є.

Жовтень

Г аврилова Т. Л.

Жовтень

Єрьоменко С.С.

„

Великомихайлівського району на
2017 рік
.5. Про надання державних соціальних допомог, пільг та Постанова
Кабінету
Міністрів
омпенсацій за 9 місяців 2017 року
України від 26.04.2017 року №300
«Про внесення змін до деяких
постанов
Кабінету
Міністрів
України»
.6. Про суспільно-політичну ситуацію в районі, Моніторинг громадської думки,
іяльність громадських формувань та політичних настроїв населення
творень
.7. Щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей Закон України «Про організаційноозбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх правові умови соціального захисту
исла у Великомихайлівському районі. Спроможність дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
ільських та селищних рад у забезпечені житлом дітей батьківського піклування. Постанова
аної категорії
Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 року № 866 «Питання
діяльності
органів
опіки
та
піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини».
.8 Про результати вивчення діяльності виконкому Постанова
Кабінету
Міністрів
'овоолександрівської сільської ради щодо виконання України від 9 березня 1999 року
злегованих повноважень органів виконавчої влади
№339 «Про затвердження Порядку
контролю за здійсненням органами
місцевого
самоврядування
делегованих повноважень органів
виконавчої влади», розпорядження
районної державної адміністрації від
22.12.2015 року №456/А-2015
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-

Жовтень

Гаврилова Т.Л.

Жовтень

Дидар Н.О.

Листопад

Бурлакова І.М.

Грудень

Дидар Н.О.

2. Питання для розгляду на апаратних нарадах районної державної адміністрації:
1 Доповідна записка голові районної державної ст.18 Закону України «Про місцеві
з,міністрації про виконання доходної частини районного державні адміністрації»
-оджету та бюджету району
2
Про призначення пільг для оплати житлово- Постанова
Кабінету
Міністрів
эмунальних послуг
України від 04.06.2015 року №389
«Про
затвердження
Порядку
надання пільг окремим категоріям
громадян
з
урахуванням
середньомісячного
сукупного
доходу сім ’ї»
.3 Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли Указ
Президента
України
від
о районної державної адміністрації протягом місяця
27.12.2005 року №1845/2005 та від
01.06.2005 року №900/2005 «Про
першочергові заходи щодо створення
сприятливих умов життєдіяльності
осіб з обмеженими
фізичними
можливостями»
.4 Про призначення та перерахунок житлових субсидій Постанова
Кабінету
Міністрів
аселенню на оплату житлово-комунальних послуг
України від 26.04.2017 року №300
«Про внесення змін до деяких
постанов
Кабінету
Міністрів
У країни»
.5
Про
виконання
заходів
щодо
медичної, Розпорядження голови РДА від
сихологічної, професійної реабілітації та соціальної 14.02.2017 року №49/А-2017 «Про
даптації учасників АТО та їх сімей
затвердження Плану заходів щодо
медичної,
психологічної,
професійної
реабілітації
та
соціальної
адаптації
учасників
З

03 жовтня Устріцька О.І.
07 листопада
05 грудня
03 жовтня Гаврилова Т.Л.
07 листопада
05 грудня

10 жовтня Олійник Н.Є.
14 листопада
12 грудня

10 жовтня Г аврилова Т. Л.
14 листопада
12 грудня

17 жовтня Г аврилова Т. Л.
28 листопада
26 грудня

антитерористичної операції та їх
сімей
у
Великомихайлівському
районі»
Про забезпечення населення району твердим паливом Розпорядження голови РДА від 24 жовтня Гаврилова Т.Л.
27.03.2017 року №126/А-2017 «Про 21 листопада
жрапленим газом
19 грудня
забезпечення
населення
району
твердим паливом та скрапленим
газом у 2017 році за рахунок
субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам»
Президента
України
від 31 жовтня Олійник Н.Є.
Про звітування голів виконкомів сільських, селищних Указ
; та начальників структурних підрозділів районної 07.02.2008 року №109/2008 «Про 21 листопада
19 грудня
заходи
щодо
зжавної адміністрації щодо роботи зі зверненнями першочергові
забезпечення
реалізації
та
жадян
гарантування конституційного права
на звернення до органів державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»,
згідно
затвердженого графіка
ст.22
Закону
України
«Про 34 жовтня Туровська О.Є.
>Про заходи із створення містобудівної документації
регулювання
містобудівного 28 листопада
місцевому рівні
19 грудня
кадастру»,
Постанови
Кабінету
Міністрів України від 25.05.2011
року № 559 «Про містобудівний
кадастр»
Аналіз
виникнення
небезпечних 03 жовтня Маковецький О.В
) Про виникнення небезпечних подій, надзвичайних
туацій на території району та ліквідації їх наслідків за подій, надзвичайних ситуацій на
території району та ліквідації їх
квартал 2017 року
наслідків
10 жовтня Гук О.В.
10 Про готовність загальноосвітніх навчальних Закон України «Про освіту»
кладів до роботи в осінньо-зимовий період
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подання
всіх
форм 17 жовтня Устріцька'О.Є.
11 Звіт за 9 місяців 2017 року по виконанню Місцевих Своєчасне
звітності по виконанню місцевих
зджетів Великомихайлівського району
бюджетів
виконання
Програми 24 жовтня Єрьоменко С.С.
12
Про
підсумки
соціально-економічного
та Аналіз
та
льтурного розвитку Великомихайлівського району за 9 соціально-економічного
культурного
розвитку
сяців 2017 року
Великомихайлівського району на
2017 року
громадської
думки, 31 жовтня Дидар Н.О.
13 Про суспільно-політичну ситуацію в районі, Моніторинг
яльність громадських формувань та політичних настроїв населення
ворень
14 Щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей Закон України «Про організаційно- 07 листопада Бурлакова І.М.
ззбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх правові умови соціального захисту
дітей,
позбавлених
ісла у Великомихайлівському районі. Спроможність дітей-сиріт,
льських та селищних рад у забезпечені житлом дітей батьківського піклування. Постанова
Кабінету Міністрів України від
іної категорії
24.09.2008 року № 866 «Питання
діяльності
органів
опіки
та
піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини».
21 листопада Беген Р.І.
15 Про підготовку та проведення Дня пам’яті жертв Річний план роботи
олодомору в районі
Президента
України
від 28 листопада Дидар Н.О.
16 Про забезпечення якісного наповнення офіційного Указ
№683/2002
«Про
гб-сайту
райдержадміністрації
структурними 01.08.2002
додаткові заходи щодо забезпечення
ідрозділами РДА
відкритості у діяльності органів
виконавчої
влади»,
Порядок
функціонування веб-сайтів органів
виконавчої влади
.17 Щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня» п. 3 Указу Президента України від 05 грудня Зарічук А.В.
02.07.2016 №284/2016 «Про внесення
5

змін до Положення про почесні
звання У країни»
18
Про
діяльність
Громадської
ради
при Взаємодія органів державної влади з
гликомихайлівській районній державній адміністрації
інститутами
громадянського
суспільства
19 Підсумки повноцінного оздоровлення дітей у Закон України «Про оздоровлення та
) 17 році
відпочинок дітей»

12 грудня

Дидар Н.О.

26 грудня

Зарічук А.В.

3. Питання для розгляду в районній державній адміністрації та підготовки обґрунтувань щодо доцільності видання
розпоряджень голови районної державної адміністрації:
1 Підготовка проекту розпорядження голови районної
фжавної адміністрації про затвердження тематики
зрячих телефонних ліній» районної державної
іміністрації

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»
2 Підготовка проекту розпорядження голови районної Відповідно до п.4 ст. 80 Бюджетного
їржавної адміністрації про виконання районного кодексу
оджету та бюджету Великомихайлівського району за
місяців 2017 року
3 Про порядок забезпечення населення району твердим Надання
матеріальної допомоги
аливом та скрапленим газом
малозабезпеченим
верствам
населення на тверде паливо та
скраплений газ
4 Про виконання районної соціальної цільової Надання
матеріальної допомоги
рограми «Милосердя в дії» на 2017 рік
малозабезпеченим
верствам
населення
V.

6

Щомісячно

Дидар Н.О.

Жовтень

Устріцька О.І.

Жовтень
Листопад
грудень

Г аврилова Т. Л.
Євстратенко О.А.

Жовтень
Листопад
грудень

Гаврилова Т.Л.
Таран Л.Ф.

5 Підготовка проекту розпорядження голови районної
ржавної адміністрації про початок опалювального
зону 2017-2018 років
5 Підготовка проекту розпорядження голови районної
ржавної адміністрації про підсумки соціально ономічного
та
культурного
розвитку
шикомихайлівського району за 9 місяців 2017 року
7 Підготовка проекту розпорядження голови районної
ржавної адміністрації про відзначення Дня працівників
льського господарства
8 Підготовка проекту розпорядження голови районної
ржавної адміністрації про відзначення в районі
їжнародного дня інвалідів
9 Підготовка проекту розпорядження голови районної
фжавної адміністрації про заходи у зв’язку з Днем
ш ’яті жертв голодоморів
10 Підготовка проекту розпорядження
голови
шонної державної адміністрації про результати
івчення діяльності виконкому Новоолександрівської
льської
ради
щодо
виконання
делегованих
эвноважень органів виконавчої влади

Відповідне розпорядження Одеської
обласної державної адміністрації

Жовтень

Туровська О.Є.

Забезпечення стабільного соціальноекономічного
та
культурного
розвитку району

Жовтень

Єрьоменко С.С.

Відзначення трудових досягнень
працівників
агропромислового
комплексу
Указ
Президента
України
від
27.11.1993
№566/93
«Про
Міжнародний
день
інвалідів
в
Україні
Відповідний
Указ
Президента
України та розпорядження голови
Одеської ОДА
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від 9 березня 1999 року
№339 «Про затвердження Порядку
контролю за здійсненням органами
місцевого
самоврядування
делегованих повноважень органів
виконавчої влади», розпорядження
районної державної адміністрації від
19.12.2016 року №488/А-2016
Регламент
районної
державної
адміністрації

Листопад

Івіс Н.І.

Листопад

Гаврилова Т.Л.

Листопад

Беген Р.І.

.11 Підготовка проекту розпорядження голови районної
ержавної адміністрації про план роботи районної
ержавної адміністрації на І квартал 2018 року
Кабінету
МіністрІЕ
.12 Підготовка проекту розпорядження голови районної Постанова
ержавної адміністрації про затвердження орієнтовного України від 03.11.2010 року №996
7

Г рудень

Дидар Н.О.

у.

Г рудень

Довга С.М.

Г рудень

Дидар Н.О.

іану проведення консультацій з громадськістю на «Про
забезпечення
участі
118 рік
громадськості у формуванні та
реалізації державної політики
13 Підготовка проекту розпорядження голови районної Регламент
районної
державної
гржавної адміністрації про організацію чергування у адміністрації,
відповідне
гликомихайлівській районній державній адміністрації розпорядження голови
Одеської
цеської області ЗО, 31 грудня 2017 року та 01 січня ОДА
)18 року
14 Підготовка проекту розпорядження
голови Указ
Президента
України
від
^держадміністрації
про
затвердження
графіка 07.02.2008 року №109/2008 «Про
юбистого прийому керівництвом Великомихайлівської першочергові
заходи
щодо
ійонної державної адміністрації на 2018 рік
забезпечення
реалізації
та
гарантування конституційного права
на звернення до органів державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
15 Підготовка проекту розпорядження
голови Постанова
Кабінету
Міністрів
ійонної державної адміністрації про затвердження України від 9 березня
1999
іафіка перевірок діяльності
виконавчих комітетів року №339 «Про затвердження
льських та селищних рад району щодо здійснення ними Порядку контролю за здійсненням
шегованих повноважень органів виконавчої влади на органами місцевого самоврядування
) 18 рік
делегованих повноважень органів
виконавчої влади»
16 Підготовка проекту розпорядження
голови На виконання районної програми
шонної державної адміністрації про проведення
ігородження футбольних команд, які прийняли участь у
емпіонаті Великомихайлівського району з футболу
:зону 2017 року
17 Підготовка проекту розпорядження
голови На виконання районної Програми
шонної державної адміністрації про організацію та підтримки
сім’ї
у
юведення заходів до Дня Святого Миколая, новорічних Великомихайлівському районі на
8

Грудень

Олійник Н.Є.

Г рудень

Олійник Н.Є.

Г рудень

Дидар Н.О.

Грудень

Зарічук А.В.
\

Грудень

Зарічук А.В.

здвяних свят у Великомихайлівському районі

2014-2017 роки

8 Підготовка проекту розпорядження
голови
іонної державної адміністрації про затвердження
фіка відпусток працівників районної державної
ііністрації на 2017 рік
9 Про план роботи з кадрами районної державної
/йністрації на 2018 рік
0 Підготовка проекту розпорядження
голови
іонної державної адміністрації про затвердження
іуктури та граничної чисельності працівників
ликомихайлівської районної державної адміністрації
2018 рік

ЗУ «Про державну службу», ЗУ «Про
відпустки»

Грудень

Довга С.М.

Грудень
Довга С.М.
Регламент
районної
державної
адміністрації
Грудень
Довга С.М.
ЗУ
«Про
місцеві
державні
адміністрації», постанови Кабінету
Міністрів України від 12.03.2005
року №179 «Про упорядкування
структури
апарату
центральних
органів
виконавчої
влади,
їх
територіальних
підрозділів
та
місцевих державних адміністрацій»,
від 23.08.2016 року №545 «Про
внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 березня
2005 р. «179 та визнання такою, що
втратила
чинність,
постанови
Кабінету Міністрів України від 15
вересня 2010 року №846»
По мірі
Довга С.М.
«Про
державну
службу»
П Підготовка проектів розпорядження
голови ЗУ
Кабінету
Міністрів необхідності
йонної державної адміністрації про оголошення постанови
нкурсів на заміщення вакантних посад державної України від 25.03.2016 року №246
«Про
затвердження
Порядку
ужби категорій «Б» та «В»
проведення конкурсу на зайняття
посад державної
служби»,
від
18.08.2017 року №648 «Про внесення
змін
до
Порядку
проведення
конкурсу
на
зайняття
посад
9

*

державної служби», від 06.09.2017
№647 «Про внесення змін до
порядків, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України від 25
березня 2016 року №246 і від 18
серпня 2017 року «647»

4. Організаційна робота:
1 Наради у заступників голови та керівника апарату
йонної державної адміністрації з керівниками
руктурних підрозділів
2 Проведення апаратних нарад при голові районної
;ржавної адміністрації
3 Забезпечення проведення особистого прийому
омадян головою районної державної адміністрації

Вирішення поточних питань.

Згідно
регламенту
районної
державної адміністрації
Розпорядження районної державної
адміністрації від 03.01.2017 року
№ 4/А-2017
«Про
затвердження
графіка
особистого
прийому
громадян
керівництвом
Великомихайлівської
районної
державної адміністрації на 2017 рік»
4 Проведення «гарячих телефонних ліній» за участю Указ
Президента
України
від
;рівників структурних підрозділів районної державної 07.02.2008 року №109/2008 «Про
[міністрації
та
територіальних
підрозділів першочергові
заходи
щодо
штральних органів виконавчої влади
забезпечення
реалізації
та
гарантування конституційного права
на звернення до органів державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
5 Забезпечення роботи «телефону довіри»
Указ
Президента
України
від
07.02.2008 року №109/2008 «Про
першочергові
заходи
щодо
10

Щопонеділка Рисяков В.І.
Марценюк У.М.
Щовівторка

Дидар Н.О.

Щ оп’ятниці

Олійник Н.Є.

Щ оп’ятниці

Дидар Н.О.

Постійно

Олійник Н.Є.

1 Засідання районної координаційної ради з питань

хисту малозабезпечених верств населення
3 Засідання координаційної ради у справах дітей
1 Засідання комісії з захисту прав дитини
10 Проведення соціального обстеження сімей, в яких
іховуються діти незахищених категорій

11 Перевірка умов утримання та виховання дітей в
жйомних сім’ях, сім’ях опікунів та піклувальників

12 Засідання постійно діючої комісії з питань
ззгляду звернень громадян

.13 Проведення дня контролю в сільських та
злищних радах щодо перевірки стану виконання
оручень голови районної державної адміністрації за
езультатами розгляду звернень громадян

забезпечення
реалізації
та
гарантування конституційного права
на звернення до органів державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
Надання
матеріальної
допомоги
малозабезпеченим сім’ям
Положення про координаційну раду
Положення про комісію
Стаття 4 Закону України
від
24.01.1995 року № 20/95-ВР «Про
органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей»
Стаття 4 Закону України від
24.01.1995 року № 20/95-ВР «Про
органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей»,
постанова КМУ від 24.09.2009 року
№866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
Розпорядження районної державної
адміністрації від 18.06.2010 року
№261/А-2010 «Про внесення змін до
складу постійно діючої комісії з
питань розгляду звернень громадян»
Указ
Президента
України
від
07.02.2008 року №109/2008 «Про
першочергові
заходи
щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування конституційного права
11

Щомісячно

Г аврилова Т.Л.

Щомісячно
Щомісячно
Щомісячно

Бурлакова І.М.
Бурлакова І.М.
Бурлакова І.М.

Щомісячно

Бурлакова І.М.

Щомісячно

Олійник Н.Є.

Щомісячно

Олійник Н.Є.

14 Проведення перевірок та надання методичної
шомоги щодо додержання законодавства про
•ернення громадян в структурних підрозділах
ійонної державної адміністрації та сільських,
лищних радах району

15 Організація проведення виїзного прийому
юмадян головою та заступниками голови районної
їржавної адміністрації

16 Проведення засідання колегії при голові районної
їржавної адміністрації
17 Проведення рейдів по місцях скупчення
^повнолітніх, за місцем проживання у сім’ях, батьки
сих ухиляються
від
виконання
батьківських
зов’язків
18
Засідання
громадської
ради
при
еликомихайлівській районній державній адміністрації
19 Збір, систематизація та аналіз інформації про
юпільно-політичну ситуацію в районі

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
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
на звернення до органів державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
Згідно
регламенту
районної
державної адміністрації
Закон України від 24.01.1995 року
№ 20/95-ВР «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи
для дітей»
Положення про громадську раду при
Великомихайлівській
районній
державній адміністрації
Моніторинг
громадської
думки,
виявлення переважаючих настроїв
населення

12

Щомісячно

Олійник Н.Є.

Двічі на
місяць

Олійник Н.Є.

Щомісячно

Довга С.М.

Упродовж
кварталу

Бурлакова І.М.

Упродовж
кварталу

Дидар Н.О.

Упродовж
кварталу

Дидар Н.О.

20 Поповнення банку даних на багатодітні сім’ї

Поповнення
банку
багатодітні сім’ї

даних

на

Упродовж
кварталу

Упродовж
21
Проведення
періодичного
поновлення Закон України від 21.09.2010 року
кварталу
№2536-\Ч «Про Державний реєстр
фсональних даних Державного реєстру виборців
виборців»
22 Уточнення персональних даних Реєстру за Постанова ЦВК від 18.05.2009 року
Упродовж
:зультатами розгляду звернень виборців
№27 «Про первинне уточнення
кварталу
персональних даних Державного
реєстру виборців»
Упродовж
23 Проведення матчів з футболу чемпіонату району Програма
розвитку
фізичної
культури
і
спорту
у
кварталу
області
Великомихайлівському районі на
2012-2016 роки
Упродовж
24 Аналіз стану фактичного надходження податку з 3 метою наповнення бюджету
кварталу
зходів фізичних осіб на заробітну плату в розрізі
ілузей
25 Засідання комісії з питань техногенно-екологічної Положення про комісію з питань Щомісячно та
ззпеки
та
надзвичайних
ситуацій
при техногенно-екологічної безпеки та
в разі
надзвичайних
ситуацій
при необхідності
^держадміністрації
райдержадміністрації
Жовтень
26 Перевірка шкіл району щодо готовності роботи в Виконання Законів України „Про
освіту” та „Про загальну середню
:інньо-зимовий період 2017-2018 років
освіту”
Жовтень
27 Поновлення банку даних про дітей шкільного віку, Виконання Законів України „Про
освіту” та „Про загальну середню
кі не охоплені навчанням
є
освіту”
Жовтень
28 Проведення аналізу надходжень орендної плати за 3 метою наповнення бюджету
ї м л ю юридичними та фізичними особами за 9 місяців
017 року
13

Зарічук А.В.

Черняк О.В.

Черняк О.В.

Зарічук А.В.

Устріцька О.І.

Маковецький О.В.

Гук О.В.

Гук О.В.

Устріцька О.І.

29 Забезпечення проведення місцевих виборів
) жовтня 2017 року
29 Здійснення публічного представлення звіту про
іконання районного бюджету з 9 місяців 2017 року
ЗО Організація та проведення сільськогосподарського
>марку у смт Велика Михайлівка
31 Підготовка до відзначення Дня працівників
льського господарства
32 Підготовка плану роботи районної державної
іміністрації на І квартал 2018 року
33 Проведення засідання районної комісії з питань
визначення
(відновлення)
соціальних
виплат
іутрішньо переміщеним особам

34 Проведення засідання районної комісії з питань
ібезпечення
житлом
сімей
загиблих
йськовослужбовців, які брали безпосередню участь в
ггитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ
)упи з числа військовослужбовців, які брали
гзпосередню участь у зазначеній операції та
тгребують поліпшення житлових умов

г

35 Засідання комісії з питань,
становленням статусу учасника війнр

пов’язаних

з

ЗУ «Про виоори»
ст. 7, 28
У країни

Бюджетного

кодексу

Жовтень

Черняк О.В.

Листопад

Устріцька О.І.

Листопад

Івіс Н.І.

Відзначення трудових досягнень
Листопад
працівників АПК
Пункт 2.1. Регламенту районної
Грудень
державної адміністрації.
Розпорядження РДА від 01.07.2016
У разі
№224/А-2016 «Про створення комісії необхідності
з питань призначення (відновлення)
соціальних
виплат
внутрішньо
переміщеним
особам
та
затвердження Положення про неї»
Розпорядження РДА від 09.11.2016
У разі
№411/А-2016
«Про
створення необхідності
районної
комісії
з
питань
забезпечення житлом сімей загиблих
військовослужбовців,
які
брали
безпосередню
участь
в
антитерористичній операції, а також
інвалідів
І-ІІ
групи
з
числа
військовослужбовців,
які
брали
безпосередню участь у зазначеній
операції та потребують поліпшення
житлових умов
ЗУ «Про статус ветеранів війни,
У разі
гарантії їх соціального захисту»
необхідності

14

Івіс Н.І.
Беген Р.І.
Довга С.М.
Г аврилова Т.Л.

Гаврилова Т.Л.
Євстратенко О.А.

Гаврилова Т.Л.
Євстратенко О.А.

Довга С.М.
36 Організація засідань конкурсної комісії районної ЗУ
\<І Іро
державну
службу»
У разі
Кабінету
Міністрів необхідності
ржавної адміністрації щодо заміщення вакантних постанови
України від 25.03.2016 року №246
>сад державної служби категорій «Б» і «В»
«Про
затвердження
Порядку
проведення конкурсу на зайняття
посад
державної
служби»,
від
18.08.2017 року №648 «Про внесення
змін
до
Порядку
проведення
конкурсу
на
зайняття
посад
державної служби», від 06.09.2017
№647 «Про внесення змін до
порядків, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України від 25
березня 2016 року №246 і від 18
серпня 2017 року «647»
37 Організація проведення конкурсу на заміщення ЗУ «Про державну службу» ПКМУ
У разі
Довга С.М.
ікантних посад державної служби категорій «Б» і «В» від 25.03.2016 року №246, від необхідності
18.08.2017 року №648, від 06.09.2017
№647
38 Організація проведення спеціальної перевірки ст. 56-58 ЗУ «Про запобігання
У разі
Довга С.М.
одо осіб, які претендують на зайняття посад корупції», ПКМУ від 25.03.2015 року необхідності
гржавної служби в РДА
№171
39 Здійснення обліку військовозобов’язаних і ПКМУ від 07.12.2016 року №921
Упродовж
Довга С.М.
жзовників та бронювання військовозобов’язаних в
кварталу
шонній державній адміністрації

5. Контрольна робота
5.1. Перевірки виконання законів України та підзаконних актів
Закон
України «Про державну
підтримку підприємництва»
1.2 Підготовка узагальненої звітності в частині Закон України «Про здійснення
ержавних закупівель структурними підрозділами державних закупівель»
1.1 Аналіз ситуації у сфері малого підприємництва
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Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Єрьоменко С.С.
Єрьоменко С.С.

^держадміністрації та
виконавчими
комітетами
)ганів місцевого самоврядування
1.3 Перевірка стану виконання актів і доручень
резидента України, розпоряджень та доручень голів
щасної та районної державних адміністрацій в
іконкомах сільських та селищних рад
1.4 «Про державну службу», ЗУ «Про запобігання
»рупції»
1.5 «Про фізичну культуру і спорт»

Виконання
постанови
Кабінету
Міністрів України від 18.05. №522
Доручення Президента від 7 квітня
2011 року №1-1/767
Контроль за виконанням зазначеного
закону
Контроль за виконанням зазначеного
закону
1.6 «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
Контроль за виконанням зазначеного
закону
1.7 «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні Контроль за виконанням зазначеного
;танови для дітей»
закону
1.8 «Про забезпечення організаційно-правових умов Контроль за виконанням зазначеного
щіального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених закону
ітьківського піклування»
1.9 «Про попердження насильства в сім’ї»
Контроль за виконанням зазначеного
закону
1.10 «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Контроль за виконанням зазначеного
закону
1.11 «Про порядок висвітлення діяльності органів Контроль за виконанням зазначеного
іконавчої влади та місцевого самоврядування в Україні закону
собами масової інформації»
1.12 Кодекс законів про працю
Контроль за виконанням зазначеного
закону
1.13 «Про доступ до публічної інформації»
Контроль за виконанням зазначеного
закону
1.14 Бюджетний кодекс України
Контроль за виконанням зазначеного
закону
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Протягом
кварталу

Олійник Н.Є.

Упродовж
кварталу
Упродовж
кварталу
Упродовж
кварталу
Упродовж
кварталу
Упродовж
кварталу

Марценюк У.М.
Довга С.М.
Зарічук А.В.

Упродовж
кварталу
Упродовж
кварталу
Упродовж
кварталу

Бурлакова І.М.

Упродовж
кварталу
Упродовж
кварталу
Упродовж
кварталу

Марценюк У.М.
Довга С .М .4
Марценюк У.М.
Олійник Н.Є.
Устріцька О.І.

Зарічук А.В.
Бурлакова І.М.
Бурлакова І.М.

Гук О.В.
Марценюк У.М.
Дидар Н.О.

1.15 «Про місцеве самоврядування в Україні»

1.16 «Про регулювання містобудівельної діяльності»

3 мстою організації контролю за
здійсненням
органами
місцевого
самоврядування
делегованих
повноважень
органів
виконавчої
влади
Контроль за виконанням зазначеного
закону

Контроль за виконанням зазначеного
закону
Контроль за виконанням зазначеного
1.18 «Про звернення громадян»
закону
1.19 Забезпечення контролю та цілісності записів Закон України від 22.02.2007 року
«Про Державний реєстр
ержавного реєстру виборців, повноти і коректності №698-У
зрсональних даних Реєстру, проведення перевірки виборців»
^явлених некоректних відомостей Реєстру
1.20 Забезпечення контролю з дотримання строків Закон України від 22.02.2007 року
эдання відомостей суб’єктами подання та відповідей №698-У
«Про Державний реєстр
а запити щодо перевірки персональних даних виборців виборців»
1.17 «Про Національний архівний фонд та установи»

/продовж
кварталу

Марценюк У.М.
Дидар Н.О.

Упродовж
кварталу

Туровська О.Є.

Упродовж
кварталу
Упродовж
кварталу
Упродовж
кварталу

Болдур О.М.

Упродовж
кварталу

Черняк О.В.

Олійник Н.Є.
Черняк О.В.

5.2. Перевірки виконання Указів та доручень Президента України:
.2.1. Указ від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про
іершочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
арантування конституційного права на звернення до
ірганів державної влади та органів місцевого
амоврядування»
.2.2. Доручення від 29.06.2010 року №1-1/1378 «Щодо
воєчасної виплати заробітної плати»
.2.3 Моніторинг розрахунків за оренду земельних та
айнових паїв сільськогосподарськими підприємствами

Контроль за виконанням зазначеного
указу

Упродовж
кварталу

Олійник Н.Є.

Контроль за виконанням зазначеного
доручення
Виконання
указу
Президента
України від 19.08.2008 №725/2008

Щомісячно

Гаврилова Т.Л.

Упродовж
кварталу

Івіс Н.І.
Коровайченко О.М
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ійону

«Про невідкладні заходи щодо
захисту власників земельних ділянок
та земельних часток (паїв)»

5.3. Перевірки виконання постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України;
3.1 Від 25.05.2012 року №583 «Питання виконання
жону України «Про доступ до публічної інформації» в
екретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та
ісцевих органах виконавчої влади»
3.2 Від 21.10.2011 року №1330 «Про внесення змін до
зстанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002
зку №3»
3.3
Проведення
організаційних
заходів
щодо
ібезпечення реалізації завдань, які випливають з
шовних документів Кабінету Міністрів України
3.4 Надання методичної допомоги місцевим радам при
зесені змін до Програм економічного і соціального
ззвитку відповідних територій

3.5 Від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів
ііки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»
3.6 Від 09.03.1999 №339 «Про затвердження Порядку
штролю
за
здійсненням
органами
місцевого
імоврядування делегованих повноважень органів
іконавчої влади»

Контроль за виконанням зазначеної
постанови

Постійно

Олійник Н.Є.

Розміщення та постійне оновлення
інформації на офіційному веб-сайті

Постійно

Дидар Н.О.

Постанова КМУ від 03.11.2010 №996
Постійно
«Про
забезпечення
участі
громадськості у формуванні та
реалізації державної політики»
Постанова КМУ від 26.04.2003 №621
Постійно
«Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного
і соціального розвитку та складання
проекту державного бюджету»
Контроль за виконанням зазначеної
Щомісячно
постанови
Контроль за виконанням зазначеної
Щомісячно
постанови

Дидар Н.О.

Керівник апарату
районної державної адміністрації

У.М.Марценюк
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Єрьоменко С.С.

Бурлакова І.М.
Марценюк У.М.
Дидар Н.О.

