І

У К Р А Ї Н А
К А М ’Я Н Е Ц Ь - П О Д І Л Ь С Ь К А

РАЙОННА

ДЕРЖАВНА

АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про план роботи районної
державної адміністрації
на І квартал 2016 року
На підставі статей 6, 39, 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
розділу 3 регламенту К ам ’янець-Подільської районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 16.12.2015
№ 646/2015-р:
1.
Затвердити П лан роботи районної державної адміністрації на І квартал
2016 року (додається).
г

2.
Контроль за виконанням заходів, передбачених планом роботи, покласти
на заступника голови, керівника апарату, відділ організаційно-кадрової роботи,
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, загальний відділ апарату
райдержадміністрації.

Голова адміністрації

В. Сукач

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації

ПЛАН РОБОТИ
районної державної адміністрації на І квартал 2016 року
Обґрунтування
необхідності здійснення
заходу

Зміст заходу

1

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

2
3
І. Питання для внесення на розгляд сесії районної ради

4

Про затвердження звіту про
виконання районного
бюджету за 2015 рік
Про внесення змін до
районного бюджету на 2016
рік
Про виконання Програми
соціально-економічного
розвитку Кам’янецьПодільського району за 2015
рік
Про проект Програми
соціально-економічного
розвитку району на 2016 рік

Виконання вимог ст. 80
Бюджетного кодексу
України
Забезпечення виконання
ст. 76 Бюджетного кодексу
України
Аналіз виконання Програми

І квартал

3 метою прийняття
Програми

І квартал

Про проект Програми
розвитку автомобільних доріг
загального користування
місцевого значення у
Кам’янець-Подільському
районі Хмельницької області
на 2016-2018 роки
Про виконання районної
Програми розвитку освіти
Кам ’янець-Подільського
району на 2012-2015 роки та її
продовження на 2016-2020
роки
Про продовження терміну дії
районної програми «Шкільний
автобус» до 2019 року

3 метою прийняття
Програми

І квартал

3 метою аналізу виконання
Програми

І квартал

Пронозюк О. В. начальник відділу
освіти

3 метою продовження
терміну дії програми

І квартал

Пронозюк О. В. начальник відділу
освіти

І квартал

І квартал

Федик О. Г. начальник управління
фінансів
Федик О. Г. начальник управління
фінансів
Чіпізубова О. М. начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
Чіпізубова О. М. начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
Чіпізубова О. М. начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури

II. Питання для внесення на розгляд засідань колегії районної державної адміністрації
Про проект Програми
соціально-економічного
розвитку району на 2016 рік

Визначення цілей та
пріоритетів розвитку району

28 січня

Чіпізубова О. М. начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури

2
Про підсумки соціальноекономічного розвитку
Кам ’янець-По дільського
району за 2015 рік

Аналіз виконання Програми
2015 року

28 січня

Про стан виконавської
дисципліни в органах
виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування
району протягом 2015 року
Про виконання зведеного
бюджету району за 2015 рік

Доручення Прем’єр-міністра
України від 19.05.2010
№ 27554/2/1-10 та від
02.07.2010 №40056/0/1-10

28 січня

Про проект Програми
розвитку автомобільних доріг
загального користування
місцевого значення у
Кам ’янець-Подільському
районі Хмельницької області
на 2016-2018 роки
Про заходи щодо
забезпечення реалізації та
гарантування конституційного
права на звернення до органів
державної влади та органів
місцевого смоврядування

Про роботу виконкому
Кульчієвецької сільської ради
щодо здійснення делегованих
повноважень органів
виконавчої влади відповідно
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Про План роботи районної
державної адміністрації на
II квартал 2016 року

Виконання вимог статті 80
Бюджетного кодексу
України
3 метою прийняття
Програми

Указ Президента України від
07.02.2008 № 109/2008 «Про
заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування
конституційного права на
звернення до органів
державної влади та органів
місцевого самоврядування»
Виявлення недоліків і
надання практичної та
методичної допомоги щодо
їх усунення

Виконання вимог розділу
III Регламенту районної
державної адміністрації

25 лютого

25 лютого

Чіпізубова О. М. начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
Воронюк І. В. начальник загального
відділу

Федик О. Г. начальник управління
фінансів
Чіпізубова О. М. начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури

25 лютого

Воронюк І. В. начальник загального
відділу

31 березня

Гнатюк В. В. начальник відділу
організаційно-кадрової
роботи, інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Гнатюк В. В. начальник відділу
організаційно-кадрової
роботи, інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю

31 березня

III. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
Участь заступників голови
Виконання вимог законів
Протягом Заступники голови
райдержадміністрацїї, керівників України «Про місцеві
кварталу
райдержадміністрацїї,
структурних підрозділів
державні адміністрації»,
керівники структурних
райдержадміністрацїї у роботі
«Про місцеве
підрозділів
сесій, депутатських комісій, груп самоврядування в
райдержадміністрацїї
районної ради (за окремими
Україні»
планами)

Проведення спільних
організаційно-масових заходів,
визначених у VII розділі цього
Плану роботи
райдержадміністрації
Контроль за здійсненням
виконкомами селищної,
сільських рад делегованих
повноважень органів виконавчої
влади

На виконання планів
проведення спільних
заходів

Протягом
кварталу

Виконання вимог
постанови КМУ від
09.03.1999 № 339 «Про
затвердження Порядку
контролю за здійсненням
органами місцевого
самоврядування
делегованих повноважень
органів виконавчої влади»

Протягом
кварталу

з
Заступники голови
райдержадміністрації,
керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації
Відділ організаційнокадрової роботи,
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськісю апарату
райдержадміністрації

IV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в оперативному порядку
заступників голови райдержадміністрації
Про моніторинг розрахунків
Забезпечення виплати
Січень
Гай І. В. - начальник
агроформуваннь району за
орендної плати
управління
оренду земельних і майнових
агропромислового
часток (паїв) та по сплаті
розвитку
прибуткового податку за
2015 рік
Січень
Слободян А. С. Про підведення підсумків роботи Аналіз стану ринку праці
у 2015 році та виконання завдань 2015 року та виконання
директор районного
завдань програми
районної програми зайнятості
центру зайнятості
населення
зайнятості
Підведення підсумків роботи
галузі тваринництва за 2015 рік
та перспективи розвитку галузі
на 2016 рік

Аналіз роботи галузі
району за 2014 рік та
завдання на 2015 рік

Січень

Гай І. В. - начальник
управління
агропромислового
розвитку

Про складання зведеного Плану
розвитку агропромислового
комплексу району на 2016 рік по
всіх категоріях господарств

Прогнозування
виробництва
сільськогосподарської
продукції та очікування
фінансових надходжень
Аналіз ефективності
діяльності підприємств

Січень

Гай І. В. - начальник
управління
агропромислового
розвитку

Березень

Гай І. В. - начальник
управління
агропромислового
розвитку
Гай І. В. - начальник
управління
агропромислового
розвитку
Гай І. В. - начальник
управління
агропромислового
розвитку

Про аналіз фінансовогосподарської діяльності
сільськогосподарських
підприємств району за 2015 рік
Про заготівлю сирого молока в
розрізі населених пунктів району

Моніторинг заготівлі
молока, закупівельних цін
на сире молоко

Щомісячно

Про хід погашення
заборгованості до Пенсійного
фонду

Контроль за станом
погашення заборгованості

Щомісячно

І
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Про вивчення та узагальнення
громадської думки жителів
району та актуальні рішення
і важливі події суспільнополітичного і соціальноекономічного життя

3 метою підготовки
щомісячної інформації для
облдержадміністрації

Щомісячно

Про аналіз та здачу звітності по
надходженню і використанню
бюджетних коштів за 2015 рік

3 метою аналізу
використання бюджетних
коштів

Щомісячно

Про організацію громадських та
інших робіт тимчасового
характеру
Про сприяння у
працевлаштуванні безробітних
шляхом організації
підприємницької діяльності
Про моніторинг роботи
підприємств промисловості

Тимчасове
працевлаштування
незайнятих громадян
Підвищення рівня
зайнятості сільського
населення

Щомісячно

Вивчення фінансовогосподарської діяльності
підприємств
промисловості

Щомісячно

Про проведення моніторингу
середнього рівня заробітної
плати на території району

Дотримання
законодавства про працю

Щомісячно

Про проведення моніторингу
стану погашення заборгованості
із виплати заробітної плати

Дотримання чинного
законодавства

Щодекадно

Про стан надання житлових
субсидій населенню району

Покращення соціального
захисту непрацюючих
громадян

Щодекадно

Про моніторинг виконання
Програми соціальноекономічного розвитку району

3 метою аналізу
виконання програми

Протягом
кварталу

Про моніторинг цін на
продовольчі товари в закладах
торгівлі

3 метою вивчення цінової
ситуації

Протягом
кварталу

Про погашення заборгованості
по заробітній платі та бюджетній
позичці

Контроль за своєчасністю
про ведення розрахунків
по боргових зобов’язаннях

Протягом
кварталу

Про організацію надання
адміністративних послуг

Виконання Закону
України «Про дозвільну
систему у сфері
господарської діяльності»

Протягом
кварталу

Щомісячно

Гнатюк В. В. начальник відділу
організаційно-кадрової
роботи, інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Гай І. В. - начальник
управління
агропромислового
розвитку
Слободян А. С. директор районного
центру зайнятості
Слободян А. С. директор районного
центру зайнятості
Чіпізубова 0 . М. начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
Середа П. П. начальник управління
соціального захисту
населення
Середа П. П. начальник управління
соціального захисту
населення
Середа П. П. начальник управління
соціального захисту
населення
Чіпізубова 0. М. начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
Чіпізубова 0 . М. начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
Гай І. В. - начальник
управління
агропромислового
розвитку
Куц Н. С. - начальник
відділу надання
адміністративних
послуг
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Про виконання показників
районного бюджету та бюджетів
рад по доходній та видатковій
частині

Забезпечення виконання
доходної частини та
ефективного
використання бюджетних
коштів

Протягом
кварталу

Федик 0 . Г. начальник управління
фінансів

V. Стан реалізації нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України,
голів обласної та районної державних адміністрацій
Протягом Керівники структурних
Необхідність здійснення
Перелік нормативно-правових
кварталу
підрозділів районної
постійного контролю за
актів, реалізація яких буде
державної адміністрації
виконанням зазначених
контролюватися, визначено в
нормативно-правових актів
Додатку 1 до Плану роботи
районної державної
адміністрації
VI. Надання методичної і практичної допомоги управлінням, відділам та іншим
структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам селищної, сільських рад
Заходи щодо надання
методичної і практичної
допомоги управлінням, відділам
та іншим структурним
підрозділам РДА, виконкомам
селищної, сільських рад
визначені в Додатку 2 до Плану
роботи районної державної
адміністрації

7.1

Надати методичну і
практичну допомогу по
удосконаленню роботи
виконкомам селищної,
сільських рад
Здійснити перевірки стану
виконання рішень,
розпоряджень
вищестоящих органів, стан
роботи зі зверненнями
громадян, кадрової роботи,
ведення діловодства

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Заступники голови
РДА, керівники
структурних
підрозділів, спеціалісти
РДА
Воронюк І. В. начальник загального
відділу,
Гнатюк В. В. начальник відділу
організаційно-кадрової
роботи, інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю,
Федорова 1.1. начальник архівного
відділу

УП. Організаційно-масові заходи
Організація в районі заходів, пов’язаних з відзначенням:
Січень:

'-

Новорічних свят (01)
Різдва Христового (07)
Богоявлення господнього Водохреща (19)
Дня Соборності України (22)
Дня працівників контрольно-ревізійної служби (26)
Дня пам’яті Героїв Крут (29)
Дня працівника пожежної охорони (29)

Лютий:
-

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15)
Дня рідної мови (21)

-

Міжнародного Жіночого дня (08)
Дня землевпорядника (12)

Березень:
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-

Всесвітнього дня прав споживача (15)
Дня працівника податкової і митної служби України (18)
Всеукраїнського дня працівників культури і аматорів народного мистецтва (22)
Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз (24)
Дня Служби Безпеки України (25)
Дня Національної Гвардії України (26)

7.2

Засідання:

- колегії відділу освіти
Лютий
Відділ освіти
- ради відділу культури
Лютий
Від діл культури та туризму
- громадської ради при райдержадміністрації
Лютий
Відділ
оргнізаційно-кадрової
роботи,
діяльності та комунікацій з громадськістю

інформаційної

- комісії з питань надання дотацій роботодавцям та одноразової виплати допомоги
по безробіттю для організації підприємницької діяльності
Щомісячно
Районний центр зайнятості
- експертної комісії архівного від ділу
Щомісячно
Архівний відділ
- комісії з питань визначення доцільності та розміру надання грошової допомоги з
районного бюджету
Щомісячно
Управління соціального захисту населення
- комісії по визначенню доцільності та розміру одноразової матеріальної допомоги
інвалідам, одноразової грошової допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам та
розгляд заяв щодо отримання путівки на санаторно-курортне лікування
Щомісячно
Управління соціального захисту населення
- комісії по розгляду питань, пов’язаних з встановленням статусу учасників війни
По мірі надходження заяв
Управління соціального захисту населення
- комісії для надання населенню допомоги малозабезпеченим сім’ям
Щомісячно
Управління соціального захисту населення
- комісії зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової»
заробітної плати
Щомісячно
Управління соціального захисту населення
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- тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати
(грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат)
Щомісячно
Управління соціального захисту населення
- робочої групи з питань цінової ситуації
Щомісячно
Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
- координаційної ради з питань підприємництва
Щомісячно
Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
- робочої групи з питань відновлення платоспроможності суб’єктів господарювання
Щомісячно
Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
- комісії з питань довготривалого безробіття
Щочетверга
Районний центр зайнятості
- комісії з питань захисту прав дитини
Протягом кварталу
Служба у справах дітей
- координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення
Протягом кварталу
Управління соціального захисту населення
- медичної ради центральної районної лікарні
Протягом кварталу
Центральна районна лікарня
- комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Протягом кварталу
Управління містобудування, архітектури, ЖКГ та з питань
цивільного захисту населення
- координаційної ради з питань перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування району
Протягом кварталу
Від діл економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
- спеціальної комісії з питань погашення податкового боргу із застосуванням
практики заслуховування керівників підприємств-боржників
Протягом кварталу
Управління фінансів
- конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців
Протягом кварталу
Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю

8
7.3
Нарада
за 2015 рік

про

підсумки

роботи управління соціального захисту населення

Січень
Управління соціального захисту населення
7.4

Заходи з нагоди Дня Соборності України
Січень
Відділ культури та туризму

7.5
Нарада-семінар з головними бухгалтерами та економістами агроформувань району
по фінансових результатах за 2015 рік, складання річної звітності
Січень
Управління агропромислового розвитку
7.6
Нарада про підсумки роботи із зверненням громадян протягом 2015 року в
управлінні соціального захисту населення
Лютий
Управління соціального захисту населення
7.7

Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
Лютий
Відділ культури та туризму

7.8
Заходи вшанування трагічних подій на майдані Незалежності «Реквієм по Небесній
сотні»
Лютий
Відділ культури та туризму
7.9
Нарада - семінар з керівниками та спеціалістами агррформувань по питанню
підготовки до проведення комплексу весняно-польових робіт
Лютий
Управління агропромислового розвитку
7.10 Нарада-семінар з керівниками та спеціалістами агроформувань по питанню
підготовки тваринництва до літньо-табірного утримання тварин
Березень
Управління агропромислового розвитку
7.11

Конкурс малюнків «Молодь за здоровий спосіб життя»
Березень
Сектор з питань молоді та спорту

7.12

Заходи та святковий концерт з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру
Березень
Відділ культури та туризму

7.13 Заходи до Дня визволення Кам’янеччини від німецько-фашистських загарбників:
«Пам’ять серця - пам’ять сивини»
Березень
Відділ культури та туризму
7.14 Нарада про стан обслуговування одиноких громадян Територіальним центром
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрацїї
Щомісячно
Управління соціального захисту населення
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7.15

Єдиний день інформування населення району (за окремим планом - Додаток 3)
Щомісяця, кожна третя п’ятниця
Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю

7.16 Проведення днів апарату райдержадміністрацїї у виконкомах сільських рад
(за окремим планом - Додаток 4)
Щомісяця
Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
7.17

Навчання державних службовців управлінь і відділів райдержадміністрації
Протягом кварталу
Керівник апарату адміністрації Великохатько М. А.
Відділ
організаційно-кадрової
роботи,
інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
Загальний відділ

Керівник апарату адміністрації

М. Великохатько
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Додаток 1
до Плану роботи районної державної
адміністрації на І квартал 2016 року

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, виконання яких буде
здійснюватися в порядку контролю протягом І кварталу 2016 року
1. Закони України:
«Про державну службу»
«Про місцеві державні адміністрації»
«Про доступ до публічної інформації»
«Про захист персональних даних»
«Про очищення влади»
«Про Державний бюджет України на 2016 рік»
«Про фізичну культуру і спорт»
«Про оцінку земель»
«Про зайнятість населення»
«Про охорону дитинства»
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»
«Про охорону культурної спадщини»
«Про освіту»
«Про Державний реєстр виборців»
«Про дошкільну освіту»
«Про охорону праці»
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
-

«Про Національний архівний фонд»

2. Бюджетний кодекс України
Управління фінансів
Протягом кварталу

3. Укази Президента України:
- від 05.05.2008 № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних
інтересів дітей»
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Протягом кварталу
- від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в
Україні»
Відділ освіти
Протягом кварталу
- від 11.07.2005 № 1073/2005 «Про вдосконалення державного регулювання у сфері
зайнятості населення на ринку праці в Україні»;
- від 07.08.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації
та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування»;
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- від 02.03.2009 № 113/2009 «Про додаткові невідкладні заходи щодо
створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями»;
Управління соціального захисту населення
Протягом кварталу

4. Постанови Кабінету Міністрів України:
- від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок
сімейного типу»;
- від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»;
- від 28.08.2003 № 1377 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які
можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину та здійснення нагляду за
дотриманням прав дітей після усиновлення»;
- від 24.09.2008 № 866 «Про питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини»;
- від 08.10.2008 № 905 «Про порядок провадження діяльності з усиновлення та
здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»
Служба у справах дітей
Протягом кварталу
- від 29.06.1999 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи у сільській місцевості»
Відділ освіти
Протягом кварталу
- від 20.03.2013 № 175 «Про Порядок організації громадських та інших робіт
тимчасового характеру»;
- від 20.03.2013 № 198 «Про Порядок реєстрації перереєстрації безробітних та
ведення обліку осіб, які шукають роботу»
Районний центр зайнятості
Протягом кварталу
- від 23.01.2015 № 11 «Про деякі питання надання медичної субвенції з державного
бюджету»
Управління фінансів
Протягом кварталу
5. Розпорядження голови обласної державної адміністрації:
- від 02.12.2015 № 601/2015-р «Про реалізаці. Положень постанови Кабінету
Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження порядку створення та
використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій»
Чумак М. П.
Григор’єв В. М.
Протягом кварталу
- від 24.09.2015 № 454/2015-р «Про стан та перспективи розвитку галузі
тваринництва в області»
Великохатько М. А.
Гай І. В.
Протягом кварталу ,
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- від 29.05.2015 № 245/2015-р «Про стан організації роботи центрів надання
адміністративних послуг»
Великохатько М. А.
Куц Н. С.
Чіпізубова О. М.
Протягом кварталу

6. Розпорядження голови районної державної адміністрації:
- від 16.06.2009 № 359/2009-р «Про план додаткових невідкладних заходів щодо
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфеції/СНІДу в районі»
Служба у справах дітей
Протягом кварталу
- від 22.01.2008 № 35/2008-р «Про заходи щодо створення сприятливих умов
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями в районі»;
- від 07.02.2008 № 62/2008-р «Про запровадження щомісячного моніторингу стану
погашення заборгованості із виплати заробітної плати»;
- від 26.01.2010 № 54/2010-р «Про затвердження середньої ціни на відшкодування
ритуальних послуг для забезпечення безоплатного поховання УБД та інвалідів війни»;
- від 28.01.2011 № 51/2011-р «Про проведену робот у з погашення заборгованості із
виплати заробітної плати та дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці»;
- від 22.03.2011 № 230/2011-р «Про заходи щодо сприяння легалізації «тіньової»
зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати»;
Управління соціального захисту населення
Протягом кварталу

Керівник апарату адміністрації

М. Великохатько
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Додаток 2
до Плану роботи районної державної
адміністрації на І квартал 2016 року
Заходи
щодо надання методичної і практичної допомоги управлінням, відділам та іншим
структурним підрозділам РДА, виконкомам селищної, сільських рад
1. Надати методичну і практичну допомогу з питань:
роботи з документами, зверненнями громадян виконкомам Завальської та СлобідоКульчієвецької сільських рад
Протягом кварталу
Загальний відділ
дотримання чинного законодавства при прийнятті рішень виконкомами селищної,
сільських рад
Протягом кварталу
Юридичний сектор
-

впорядкування архівних документів та підготовки їх на державне зберігання
виконкомами Нефедівської та Ластовецької сільських рад
Протягом кварталу
Архівний відділ

виконання делегованих повноважень і роботи з документами виконавчим
комітетам: Завальської, Подільської, Пановецької сільських рад
Протягом кварталу
Відділ організаційної і кадрової роботи
-

організації роботи комісій по боротьбі зі злочинністю та адмінкомісій
Протягом кварталу
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і
мобілізаційної роботи

створення та організації діяльності громадських формувань по охороні
громадського порядку
Протягом кварталу
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і
мобілізаційної роботи

2. Семінари, наради:
з головами, секретарями виконавчих комітетів селищної,
бухгалтерами бюджетних установ, землевпорядниками селищної,
керівниками закладів культури і освіти.
Протягом кварталу
Відділи і управління райдержадміністрації

Керівник апарату адміністрації

(

сільських рад,
сільських рад,

М. Великохатько

Додаток З
до Плану роботи районної державної
адміністрації на І квартал 2016 року

ТЕМАТИКА
проведення Єдиного дня інформування населення на І квартал 2016року

№
п/п

Дата подачі
матеріалів

Дата
проведення

День Соборності України

07.01.2016

15.01.2016

Децентралізація - стратегія
національного успіху

11.02.2016

19.02.2016

Тема

1.

2.

>

Керівник апарату адміністрації

Відповідальний за
підготовку, подачу
матеріалів
Відділ
організаційнокадрової роботи,
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Відділ
організаційнокадрової роботи,
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю

М. Великохатько

Додаток 4
до Плану роботи районної державної
адміністрації на І квартал 2016 року

ГРАФІК
проведення днів апарату, галузевих управлінь, відділів райдержадміністрації
на базі виконкомів сільських рад у І кварталі 2016 року

№
п/п

Назва сільських
рад

Дата
проведення

1.

Приворотська

17.02.2016

2.

Нефедівська

16.03.2016

Керівник апарату адміністрації

Склад груп
Гнатюк В. В.
Костиненко О. А.
Ващук Н.В.
Воронюк I. В.
Середа П.П.
Пронозюк О. В.
Бец А. А.
Берник О. П.
Костиненко О. А.
Ващук Н.В.
Воронюк I. В.
Середа П.П.
Пронозюк О. В.
Бец А. А.

Назва управління,
відділу, що виділяє
автотранспорт

Відділ культури

Центральна районна
лікарня

М. Великохатько

