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Про план роботи районної державної
адміністрації на II квартал 2017 року

На підставі статей 6, 39, 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
розділу 3 регламенту Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 16.12.2015
№ 646/2015-р:

V о гооо

1. Затвердити План роботи районної державної адміністрації на II квартал
2017 року (додається).
2. Контроль за виконанням заходів, передбачених планом роботи, покласти
на т.в.о.
першого
заступника
голови,
керівника
апарату
адміністрації
М. Великохатько, заступника голови М. Чумака, начальника відділу організаційнокадрової роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
В. Гнатюка, начальника загального відділу апарату райдержадміністрації І. Воронюк.

Голова адміністрації

В. Сукач

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

ПЛАН РОБОТИ
районної державної адміністрації на II квартал 2017 року

Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності здійснення
заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

1

2
4
3
І. Питання для внесення на розгляд сесії районної ради
Про внесення змін до районного
Дотримання вимог
II квартал Федик О. Г. бюджету на 2017 рік
Бюджетного кодексу
начальник управління
України
фінансів
райдержадміністрації
Про оптимізацію мережі
3 метою оптимізації
II квартал Пронозюк О. В. загальноосвітніх навчальних
мережі закладів освіти
начальник відділу
закладів району
району
освіти
райдержадміністрації
Про підсумки проведення
3 метою підведення
II квартал Григор’єв В. М. опалювального періоду осінньопідсумків опалювального
начальник управління
зимового сезону 2016-2017 років
періоду осінньо-зимового
містобудування,
сезону 2016-2017 років
архітектури, ЖКГ та з
питань цивільного
захисту населення
райдержадміністрації
Про затвердження заходів по
3 метою затвердження
II квартал Григор’єв В. М. підготовці житлово-комунального заходів по підготовці до
начальник управління
господарства та соціальної сфери
роботи в осінньо-зимовий
містобудування,
району до роботи в осінньоперіод 2017-2018 років
архітектури, ЖКГ та з
зимовий період 2017-2018 років
питань цивільного
захисту населення
райдержадміністрації
II. Питання для внесення на їозгляд засідань колегії районної державної адміністрації
Про роботу апарату Кам’янець3 метою аналізу роботи
27 квітня Великохатько М. А. Подільської районної державної
апарату
т.в.о. першого
адміністрації
райдержадміністрації
заступника голови,
керівник апарату
райдержадміністрації
Про оптимізацію мережі закладів
3 метою оптимізації
27 квітня Шевчук В. І.
охорони здоров’я району
мережі закладів охорони
головний лікар
здоров’я
центральної районної
лікарні
Про оптимізацію мережі
загальноосвітніх навчальних
закладів району

3 метою оптимізації
мережі загальноосвітніх
навчальних закладів
району

27 квітня

Пронозюк О. В. начальник відділу
освіти
райдержадміністрації

2
Про організацію харчування в
загальноосвітніх навчальних
закладах району

3 метою моніторингу
організації харчування

27 квітня

Про підсумки проведення
опалювального періоду осінньозимового сезону 2016-2017 років

3 метою підведення
підсумків опалювального
періоду осінньо-зимового
сезону 2016-2017 років

25 травня

Про затвердження заходів по
підготовці житлово-комунального
господарства та соціальної сфери
району до роботи в осінньозимовий період 2017-2018 років

3 метою затвердження
заходів по підготовці до
роботи в осінньо-зимовий
період 2017-2018 років

25 травня

Про проведення в районі щорічної
акції «За чисте довкілля» та дня
благоустрою територій населених
пунктів

Підбиття підсумків
проведення акції

25 травня

Про роботу служби у справах дітей
райдержадміністрації протягом
2016 року
Про хід проведення комплексу
весняно-польових робіт в районі

3 метою аналізу роботи
служби у справах дітей

25 травня

3 метою забезпечення
своєчасного проведення
комплексу веснянопольових робіт

25 травня

Про роботу виконкому Рудської
сільської ради щодо здійснення
делегованих повноважень органів
виконавчої влади відповідно до
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

Виявлення недоліків і
надання практичної та
методичної допомоги
виконкому сільської ради
щодо їх усунення

25 травня

Про роботу Кам’янецьПодільського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді протягом 2016 року
Про роботу виконкому
Староушицької селищної ради щодо
здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої
влади відповідно до Закону України
«Про місцеве самоврядування в
Україні»

3 метою аналізу роботи
центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

29 червня

Виявлення недоліків і
надання практичної та
методичної допомоги
виконкому сільської ради
щодо їх усунення

29 червня

Пронозюк О. В. начальник відділу
освіти
райдержадміністрації
Григор’єв В. М. начальник управління
містобудування,
архітектури, ЖКГ та з
питань цивільного
захисту населення
райдержадміністрації
Григор’єв В. М. начальник управління
містобудування,
архітектури, ЖКГ та з
питань цивільного
захисту населення
райдержадміністрації
Григор’єв В. М. начальник управління
містобудування,
архітектури, ЖКГ та з
питань цивільного
захисту населення
райдержадміністрації
Заклевський В. А. начальник служби у
справах дітей
Сузанська Н. М. начальник відділу
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Гнатюк В. В. начальник відділу
організаційно-кадрової
роботи, інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю апарату
райдержадміністрації
Правник І. Г директор центру
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Гнатюк В. В. начальник відділу
організаційно-кадрової
роботи, інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю

з
Про план роботи районної
державної адміністрації на III
квартал 2017 року

Виконання вимог розділу
III Регламенту районної
державної адміністрації

29 червня

Гнатюк В. В. начальник відділу
організаційно-кадрової
роботи, інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю апарату
райдержадміністрації
III. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
Участь заступників голови
Виконання вимог Законів
Протягом Заступники голови
райдержадміністрації, керівників
України «Про місцеві
кварталу райдержадміністрації,
структурних підрозділів
державні адміністрації»,
керівники структурних
райдержадміністрації у роботі
«Про місцеве
підрозділів
сесій, депутатських комісій, груп
самоврядування в
райдержадміністрації
районної ради (за окремими
Україні»
планами)
На виконання планів
Протягом Заступники голови
Проведення спільних
проведення заходів
кварталу райдержадміністрації,
організаційно-масових заходів,
керівники структурних
визначених у VII розділі цього
підрозділів
Плану роботи
райдержадміністрації
райдержадміністрації
Виконання вимог
Протягом Відділ організаційнопостанови КМУ від
кварталу кадрової роботи,
Надання методичної та практичної 09.03.1999 №339 «Про
інформаційної
допомоги щодо здійснення
затвердження Порядку
діяльності та
виконкомами селищної, сільських
контролю за здійсненням
комунікацій з
рад делегованих повноважень
органами місцевого
громадськістю апарату
самоврядування
райдержадміністрації
делегованих повноважень
органів виконавчої влади»
IV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в оперативному порядку
заступників голови райдержадміністрації
Про підведення підсумків роботи
Аналіз стану ринку праці
Квітень
Слободян А. С. за І квартал 2017 року та
та виконання завдань
директор районного
виконання завдань районної
програми зайнятості
центру зайнятості
програми зайнятості
Про виконання заходів щодо
забезпечення протипожежного
захисту лісових масивів,
сільськогосподарських угідь та
об’єктів сільськогосподарської
діяльності у весняно-літній
пожежонебезпечний період 2017
року
Про виконання місцевих бюджетів
по доходній та видатковій частині

Контроль за виконання
заходів

Квітень

Суданська Н. М. начальник відділу
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Забезпечення виконання
дохідної частини та
ефективного
використання бюджетних
коштів

Квітеньчервень

Федик О. Г. начальник управління
фінансів
райдержадміністрації

4
Про підсумки роботи
тваринницької галузі за І квартал
2017 року

Про роботу підприємств
промисловості району

Покращення роботи
галузі, збереження
поголів’я тварин,
підвищення
продуктивності
Вивчення фінансовогосподарської діяльності
підприємств

Про організацію громадських та
інших робіт тимчасового
характеру
Про сприяння у працевлаштуванні
безробітних шляхом організації
підприємницької діяльності
Про проведення ярмарків з
продажу сільськогосподарської
продукції та продуктів переробки

Тимчасове
працевлаштування
незайнятих осіб
Підвищення рівня
зайнятості сільського
населення
Стабілізація
закупівельних цін на
сільськогосподарську
продукцію

Про виконання вимог
законодавства України щодо рівня
мінімальної заробітної плати

Дотримання
законодавства про працю

Про розгляд звернень громадян по
питаннях земельно-майнових
відносин між орендарями та
власниками паїв

Захист прав власників
земельних та майнових
паїв

Організація професійного
навчання незайнятого населення
на замовлення роботодавців

Сприяння у
працевлаштуванні
незайнятим громадянам
району
Аналіз громадської думки
жителів району

Про вивчення та узагальнення
громадської думки жителів району
на актуальні рішення і важливі
події суспільно-політичного та
соціально-економічного життя

Про організацію надання
адміністративних послуг

Аналіз надання
адміністративних послуг

Щомісячно Сузанська Н. М. начальник відділу
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Щомісячно Чіпізубова 0. М.начальник відділу
економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації
Щомісячно Слободян А. С. директор районного
центру зайнятості
Щомісячно Слободян А. С. директор районного
центру зайнятості
Щомісячно Сузанська Н. М. начальник відділу
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Щодекадно Середа П.П. начальник управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації
Протягом Сузанська Н. М. кварталу начальник відділу
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Протягом Слободян А. С. кварталу директор районного
центру зайнятості
Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Гнатюк В. В. начальник від діл
організаційно-кадрової
роботи, інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю апарату
райдержадміністрації
Куц Н. С. - начальник
управління надання
адміністративних
послуг

5
Про проведення торгів на
закупівлю товарів, робіт та послуг
за державні кошти

Аналіз використання
бюджетних коштів

Протягом
кварталу

Про виконання Програми
соціально-економічного розвитку
району

Аналіз виконання
Програми соціальноекономічного розвитку
району

Протягом
кварталу

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

V. Стан реалізації нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України,
голів обласної та районної державних адміністрацій
Перелік нормативно-правових
Необхідність здійснення
Протягом Керівники
актів, реалізація яких буде
постійного контролю за
кварталу структурних
контролюватися, визначено в
виконанням зазначених
підрозділів
Додатку 1 до Плану роботи
нормативно-правових
райдержадміністрації
актів
районної державної адміністрації
VI. Надання методичної і практичної допомоги управлінням, відділам та іншим структурним
підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам селищної, сільських рад
Заходи щодо надання методичної і Надати методичну і
Протягом Заступники голови
практичної допомоги управлінням, практичну допомогу по
кварталу райдержадміністрації,
відділам та іншим структурним удосконаленню роботи
керівники структурних
підрозділам райдержадміністрації, виконкомам селищної,
підрозділів,
виконавчим комітетам селищної, сільських рад
спеціалісти РДА
сільських рад визначені в Додатку Здійснити перевірки стану Протягом В орон ю к І. В . - начальник
2 до Плану роботи районної виконання рішень,
кварталу загального відділу апарату
райдерж адм іністрації,
державної адміністрації
розпоряджень
Гнатю к В . В . - начальник
вищестоящих органів,
від ділу організаційностану роботи зі
к адрової роботи,
зверненнями громадян,
ін ф орм аційної діяльності
кадрової роботи, ведення
та комунікацій з
громадськістю апарату
діловодства
райдерж адм іністрації,
Ф едорова 1.1. - начальник
архівного відділу
райдерж адм іністрації

VII. Організаційно-масові заходи
7.1. Організація в районі заходів у зв'язку з відзначенням:
Квітень:
73-ї річниці визволення району від німецько-фашистських загарбників (04)
Всесвітнього дня здоров’я (07)
Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів (11)
Дня довкілля (15)
Великдень. Світле Христове Воскресіння (16)
Дня пам’яток історії та культури (18)
Всесвітнього дня землі (22)
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Дня Чорнобильської трагедії (26)
Дня охорони праці (28)
Травень:
Свята весни і праці (01)
Дня пам’яті та примирення (08)
Дня Перемоги (09)
Дня матері (13)
Міжнародного дня музеїв (18)
Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням (31)
Червень:
Міжнародного дня захисту дітей (01)
Дня Святої Трійці (4)
Дня охорони навколишнього середовища (05)
Дня журналіста (06)
Дня працівників легкої промисловості (7)
Дня медичного працівника (18)
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22)
Дня державної служби України (23)
Дня молоді (25)
Дня Конституції України (28)
7.2. Засідання:
- колегії відділу освіти
Травень
Відділ освіти райдержадміністрацїї
- ради відділу культури і туризму
Червень
Від діл культури райдержадміністрацїї
- медичної ради центральної районної лікарні
Щомісячно
Центральна районна лікарня
- комісії з питань надання компенсацій роботодавцям та одноразової виплати допомоги
по безробіттю для організації підприємницької діяльності
Щомісячно
Районний центр зайнятості
- комісії з питань надання населенню житлової субсидії та державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям
Щотижнево
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрацїї
- тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати
(грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат)
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Щомісячно
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації

- комісії зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної
плати
Щомісячно
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
- виїзної робочої групи з питань цінової політики
Щомісячно
Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації
- робочої групи з питань відновлення платоспроможності суб’єктів господарювання
Щомісячно
Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації
- координаційної ради з питань підприємництва
Щомісячно
Від діл економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації
- експертної комісії
Щомісячно
Архівний відділ райдержадміністрації
- комісії з питань визначення доцільності та розміру надання грошової допомоги з
районного бюджету
Щомісячно
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
- 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
райдержадміністрації
- комісії по розгляду питань, пов’язаних з встановленням статусу учасників війни
По мірі надходження заяв
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
- комісії з питань довготривалого безробіття
Щочетверга
Районний центр зайнятості
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- комісії з питань захисту прав дитини
Протягом кварталу
Служба у справах дітей райдержадміністрацїї
- комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Протягом кварталу
Управління містобудування, архітектури, ЖКГ та з питань
цивільного захисту населення райдержадміністрацїї
- координаційної ради з питань перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування
Протягом кварталу
Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрацїї
- конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців
Протягом кварталу
Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрацїї
7.3. Нарада-семінар з керівниками та спеціалістами агроформувань району з питань
проведення комплексу весняно-польових робіт
Квітень
Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрацїї
7.4. Заходи з нагоди відкриття туристичного сезону 2017 року
Квітень
Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрацїї
7.5. Заходи з нагоди 73-ї річниці визволення Кам’янець-Подільського району від німецькофашистських загарбників
Квітень
Відділ культури та туризму райдержадміністрацїї
7.6. Концерт-реквієм «Важкий тягар Чорнобильського неба»
Квітень
Відділ культури та туризму райдержадміністрацїї
7.7. Виробнича нарада про стан призначення житлових субсидій та державних соціальних
допомог
Квітень
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрацїї
7.8. Кубок району з футболу пам’яті А. Крупицького
Квітень
Сектор з питань молоді та спорту райдержадміністрацїї
7.9. Творчий звіт Староушицької дитячої школи мистецтв
Квітень
Відділ культури та туризму райдержадміністрацїї
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7.11. Урочистості до Дня Перемоги «Знов білим цвітом вкрилися сади, і знов приходить
свято Перемоги»
Травень
Відділ культури та туризму райдержадміністрації
7.12. Третій обласний фольклорно-етнографічний фестиваль «Нетлінна спадщина Дністра»
Травень
Відділ культури та туризму райдержадміністрації
7.13. Спартакіада державних службовців району
Червень
Сектор з питань молоді та спорту райдержадміністрації
7.14. Районні змагання «Тато, мама і я - спортивна сім’я»
Червень
Сектор з питань молоді та спорту райдержадміністрації
7.16. Заходи до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
Червень
Відділ культури та туризму райдержадміністрації
7.17. Заходи до Міжнародного дня захисту дітей
Червень
Від діл культури та туризму райдержадміністрації
Служба у справах дітей
Відділ освіти
7.18. Урочистості з нагоди Дня Конституції України
Червень
Від діл культури та туризму райдержадміністрації
7.19. 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 апарату
райдержадміністрації
7.21. Нарада з соціальними працівниками територіального центру по обслуговуванню
одиноких престарілих громадян з метою покращення їх роботи
Щомісяця
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
7.22. Проведення днів апарату райдержадміністрації у виконкомах сільських рад (за окремим
планом - Додаток 4)
Щомісяця
Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації
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7.23. Нарада з головними бухгалтерами бюджетних установ, сільських та селищної
рад по окремих питаннях доходно!' та видаткової частини бюджетів та ведення
бухгалтерського обліку
Протягом кварталу
Управління фінансів райдержадміністрації

Т.в.о. першого заступника голови,
керівник апарату адміністрації

М. Великохатько
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Додаток 1
до Плану роботи районної
державної адміністрації
на II квартал 2017 року
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, виконання яких буде
здійснюватися в порядку контролю протягом II кварталу 2017року
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 засади запобігання і протидії корупції»
«Про Національний архівний фонд»
2. Бюджетний кодекс України
Управління фінансів райдержадміністрацїї
Протягом кварталу
3. Укази Президента України:
- від 11.02.2016 №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил
України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України».
Великохатько М.А.
Протягом кварталу
- від 24.02.2017 № 2017-р «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової
служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на
строкову службу у 2017 році»
Великохатько М. А.
Протягом кварталу
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- від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»
- від 22.10.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100 річчя подій Української
революції 1917-1921 років»
Відділ культури та туризму
Протягом кварталу
- від 19.08.2008 № 725 «Про аналіз розміру орендної плати за земельні та майнові частки
(паї) та стан розрахунків з пайовиками»
Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації
Протягом кварталу
4. Постанови Кабінету М ін іс т р ів ;
- від 20.03.2013 № 175 «Про дотримання вимог Порядку організації громадських та
інших робіт тимчасового характеру»;
- від 20.03.2013 № 198 «Про дотримання вимог Порядку реєстрації, перереєстрації
безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу»;
- від 20.03.2013 № 207 «Про дотримання вимог Порядку видачі ваучерів для підтримання
конкурентоспроможності осіб на ринку праці»;
- від 15.04.2013 № 347 «Про дотримання вимог Порядку компенсації роботодавцям
витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
- від 15.05.2013 № 340 «Про дотримання вимог Порядку підтвердження результатів
неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»
Районний центр зайнятості
Протягом кварталу
- від 29.11.2016 № 42735/1/1-16 «Про недопущення незаконних рубок у лісах»
Чумак М. П.
Протягом кварталу
- від 24.02.2016 № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної
системи закупівлі та проведення авторизації електронних майданчиків»;
- від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів»
Управління фінансів райдержадміністрації
Протягом кварталу
- від 16.12.2015 № 1094 «Про затвердження Комплексної державної програми щодо
підтримки, соціальної адаптації громадян, які переселились із зони АТО на період до 2017
року»
Від діл культури та туризму
Протягом кварталу
- - від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»
Відділ освіти райдержадміністрації
Протягом кварталу
- 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»;
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- 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 райдержадміністрації
Протягом кварталу
5. Розпорядження голови обласної державної адміністрації:
- від 27.10.2016 № 466/2016-р «Про розвиток первинної медичної допомоги в області».
Великохатько М. А.
Яковенко В. І.
01.07.2017
- від 27.01.2017 № 122/2017-р «Про виконання вимог законодавства щодо забезпечення
мінімальної заробітної плати в області».
Великохатько М. А.
Середа П. П.
Гнатюк В. В.
Щомісячно до 10 числа
- від 24.09.2015 № 454/2015-р «Про стан та перспективи розвитку галузі тваринництва в
області»
Від діл агропромислового розвитку райдержадміністрації
Протягом кварталу
- від 22.02.2017 № 122/2017-р «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів,
дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів у 2017 році»
Управління фінансів
Протягом кварталу
6. Розпорядження голови райлепжадміністпапн:
від 25.11.2016 № 739/2016-р «Про стан пенсійного страхування в районі».
Великохатько М. А.
Середа П. П.
Щомісячно до 10-го числа
від 12.12.2016 № 770/2016-р «Про заходи щодо детінізації трудових відносин в
районі»
Керівники структурних підрозділів адміністрації
Протягом кварталу
від 11.11.2015 № 555/2015-р «Про районні заходи з увічнення пам’яті захисників
України на період до 2020 року»
Відділ культури та туризму
Протягом кварталу
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від 13.03.2017 № 137/2017-р «Про заходи щодо наповнення місцевих
бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів у 2017 році»
Управління фінансів райдержадміністрацїї
Протягом кварталу
- від 16.06.2009 № 359/2009-р «Про план додаткових невідкладних заходів щодо протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекцїї/СНІДу в районі»
Служба у справах дітей райдержадміністрації
Протягом кварталу
- від 28.09.2009 № 705/2009-р «Про утворення районної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат;
- від 05.04.2013 № 92/2013-р. «Про заходи з питань легалізації виплати заробітної плати
і зайнятості населення в районі»
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Протягом кварталу

Т.в.о. першого заступника голови,
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Додаток 2
до Плану роботи районної
державної адміністрації
на II квартал 2017 року
Заходи
щодо надання методичної і практичної допомоги виконавчим комітетам селищної,
сільських рад
1. Надати практичну і методичну допомогу з питань:
- виконання делегованих повноважень і роботи з документами виконкомам Рудської
сільської та Староушицької селищної рад.
Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації
Протягом кварталу
- роботи з документами, зверненнями громадян виконкомам Кадиєвецької, Подільської
та Княжпільської сільських рад
Загальний відділ апарату райдержадміністрації
Протягом кварталу
- виконання Закону України «Про Національний архівний фонд» виконкомам
Ластовецької та Зіньковецької сільських рад
Архівний відділ райдержадміністрації
Протягом кварталу
- створення та організації діяльності громадських формувань по охороні громадського
порядку
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та
мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації
Протягом кварталу
- формування та організації роботи комісій по боротьбі зі злочинністю та
адміністративних комісій
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної
та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації
Протягом кварталу
2. Семінари, наради:
- з головами, секретарями виконавчих комітетів селищної, сільських рад, бухгалтерами
бюджетних установ, землевпорядниками селищної, сільських рад, керівниками закладів
культури і освіти.
Квітень - червень
Галузеві відділи і управління райдержадміністрації
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Додаток З
до Плану роботи районної
державної адміністрації
на II квартал 2017 року

ТЕМАТИКА

проведення Єдиного Дня інформування
на II квартал 2017року

№

пп

1.

2.

3.

Тема
Про хід проведення
комплексу веснянопольових робіт у 2017 році
Актуальні питання
соціального захисту
учасників АТО
Актуальні питання
проведення ЗНО та ДПА в
навчальних закладах району

Т.в.о. першого заступника голови,
керівник апарату адміністрації

Дата
Відповідальний за
Дата
подачі
підготовку та подачу
проведення
матеріалів
матеріалів
07.04.2017

14.04.2017

Відділ агропромислового
розвитку

12.05.2017

19.05.2017

09.06.2017

16.06.2017

Управління праці та
соціального захисту
населення
Відділ освіти

М. Великохатько
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Додаток 4
до Плану роботи районної
державної адміністрації на
II квартал 2017 року
ГРАФІК
проведення днів апарату, галузевих управлінь, відділів
райдержадміністрації на базі виконкомів селищної, сільських рад
у II кварталі 2017 року
№
п/п

Назва сільських
рад

Дата
проведення

1.

Староушицька

19.04.2017

2.

Зіньковецька

17.05.2017

3.

Завальська

14.06.2017

Т.в.о. першого заступника голови,
керівник апарату адміністрації

Склад труп
Гнатюк В. В.
Воронюк I. В.
Ващук Н. В.
Бец А. В.
Середа П. П.
Мишевський А. I.
Воронюк I. В.
Ващук Н. В.
Бец А. В.
Середа П. П.
М’ялковська А. О.
Воронюк I. В.
Ващук Н. В.
Бец А. В.
Середа П. П.

Назва управління,
відділу, що виділяє
автотранспорт
Відділ культури
райдержадміністрації

Відділ освіти
райдержадміністрації

Центральна районна
лікарня

М. Великохатько

