КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА

РАЙОННА

ДЕРЖАВНА

АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Кам’янець - Подільський №

Про план роботи районної державної
адміністрації на IV квартал 2017 року

На підставі статей 6, 39, 45 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», розділу 2 регламенту Кам’янець-Подільської районної державної
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації
сх> від 21.03.2017 № 142/2017-р:
СЭ
о
о

1. Затвердити План роботи районної державної адміністрації на IV
квартал 2017 року (додається).
2. Контроль за виконанням заходів, передбачених планом роботи,
покласти на заступників голови адміністрації відповідно до розподілу
обов’язків.

Голова адміністрації

В. Сукач

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

ПЛАН РОБОТИ

районної державної адміністрації на IV квартал 2017року
Зміст заходу
1

Обґрунтування
необхідності здійснення
заходу
2

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

3

4

І. Питання для внесення на розгляд сесії районної ради

Про внесення змін до районного
бюджету на 2017 рік

Дотримання вимог
Бюджетного кодексу
України

Про затвердження районного
бюджету на 2018 рік

Дотримання вимог
Бюджетного кодексу
України

Про уточнення показників
Важливість
районного бюджету за рахунок
забезпечення
коштів іншої субвенції із
соціального захисту
вразливих категорій
сільських рад на утримання
фахівців із соціальної роботи
населення
Про проект Програми
Аналіз виконання
програми
соціально-економічного
розвитку Кам’янецьПодільського району на 2018 рік
Про затвердження Програми
3 метою затвердження
«Шкільний автобус», Програми Програми
організації харчування учнів
загальноосвітніх навчальних
закладів Кам’янецьПодільського району на 2018 рік

IV квартал

IV квартал

IV квартал

IV квартал

IV квартал

Федик О. Г. начальник управління
фінансів
Федик О. Г. начальник управління
фінансів
Правник І.Г.начальник центру
соціальних служб для
сім’ї дітей та молоді
Чіпізубова О.М. начальник відділу
економічного
розвитку і торгівлі
Пронозюк О.В..
Начальник відділу
освіти
райдержадміністрації

II. Питання для внесення на розгляд засідань колегії районної державної адміністрації

Про районний бюджету на 2018
рік

3 метою аналізі
районного бюджету на
2018 рік
3 метою моніторингу
стану надання пільг та
житлових субсидій
населенню

26 жовтня

Про роботу архівного відділу
райдержадміністрації

3 метою аналізу роботи
архівного відділу
райдержадміністрації

26 жовтня

Про внесення змін до районного
бюджету на 2017 рік

Дотримання вимог
Бюджетного Кодексу
України

зо
листопада

Про стан надання пільг та
житлових субсидій населенню
Кам’янець-Подільського району

26 жовтня

Федик О. Г. начальник
управління фінансів
Середа П. П. начальник
управління
соціального захисту
населення
Федорова 1.1. начальник архівного
відділу
райдержадміністраці
ї
Федик О. Г. - '
начальник
управління фінансів

2
Про проект Програми
Аналіз виконання
соціально-економічного
програми
розвитку Кам’янецьПодільського району на 2018 рік
Про реалізацію в районі заходів 3 метою аналізу заходів
щодо попередження насильства щодо попередження
в сім'ї
насильства в сім'ї

ЗО
листопада

Про проведення в районі
місячника благоустрою
територій

3 метою аналізу
проведених робіт в
районі

ЗО
листопада

Про роботу виконкому
Орининської 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

ЗО
листопада

Про використання бюджетних
коштів виділених у 2017 році на
капітальні видатки бюджетних
установ Кам’янецьПодільського району
Про стан кадрової роботи в
районній державній
адміністрації

3 метою аналізу
використання
бюджетних коштів

28 грудня

На виконання
розпорядження*голови
облдержадміністрації
від 25.05.2011 №
206/2011-р

28 грудня

Виконання вимог
розділу III Регламенту
районної державної
адміністрації

28 грудня

Про план роботи районної
державної адміністрації на
І квартал 2018 року

зо
листопада

Чіпізубова О.М. начальник відділу
економічного
розвитку і торгівлі
Середа П. П. начальник
управління
соціального захисту
населення
Григор’єв В. М. начальник
управління
містобудування,
архітектури, ЖКГ та
з питань цивільного
захисту населення
Гнатюк В. В. т. в. о. керівника
апарату, начальник
відділу
організаційнокадрової роботи,
інформаційної
діяльності та
комунікацій
з громадськістю
адміністрації
Пронозюк О. В.
Бец А. В.
Шевчук В. І.

Гнатюк В. В .т. в. о. керівника
апарату, начальник
відділу
організаційнокадрової роботи,
інформаційної
діяльності та
комунікацій
з громадськістю
адміністрації
Гнатюк В. В. т. в. о. керівника
апарату, начальник
відділу
організаційнокадрової роботи,
інформаційної ‘
діяльності та
комунікацій
з громадськістю
адміністраціїПроноз
юк

з
III. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
Участь заступників голови
райдержадміністрації, керівників
структурних підрозділів
райдержадміністрації у роботі
сесій, депутатських комісій, груп
районної ради (за окремими
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

Виконання вимог Законів
України «Про місцеві
державні адміністрації»,
«Про місцеве
самоврядування в
Україні»

На виконання планів
проведення спільних
заходів

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

Протягом
кварталу

Заступники голови
райдержадміністрації,
керівники
структурних
підрозділів
райдержадміністрації

Протягом
кварталу

Заступники голови
райдержадміністрації,
керівники
структурних
підрозділів
райдержадміністрації

Протягом

Відділ організаційнокадрової роботи,
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю апарату
адміністрації

кварталу

IV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в оперативному порядку
заступників голови райдержадміністрації

Про підведення підсумків
роботи районного центру
зайнятості за III квартал 2017
року та виконання Програми
зайнятості населення
Про виконання бюджетів рад
по доходній та видатковій
частині

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

Аналіз стану ринку праці
та виконання завдань
Програми зайнятості

Жовтень

Слободян А.С. директор районного
центру зайнятості

Забезпечення виконання
доходної частини та
ефективного
використання
бюджетних коштів
Аналіз громадської
думки жителів району

Жовтеньгрудень

Федик 0 . Г. начальник управління
фінансів

Протягом
кварталу

Гнатюк В. В. - Т. в. о.
керівника апарату,
начальник
від ділу організаційнокадрової роботи,
інформаційної діяльності
та комунікацій
з громадськістю
адміністрації

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

Надання роз’яснення та
ефективної допомоги
заявникам

Протягом
кварталу

Сузанська Н. М. начальник відділу
агропромислового
розвитку

Про моніторинг розрахунків
агроформувань району за оренду
земельних і майнових часток
(паїв) та сплати прибуткового
податку

Забезпечення
сільськогосподарськими
підприємствами повних
розрахунків з
орендодавцями

Протягом
кварталу

Сузанська Н. М. начальник відділу
агропромислового
розвитку

і.

Про фактичні витрати та джерела
фінансування
сільськогосподарських
підприємств при здійсненні
комплексу польових робіт
Про організацію ефективної
співпраці із суб’єктами надання
адміністративних послуг за
принципом «Єдиного вікна»

Захист прав ОСГ, що
займаються заготівлею та
здачею молока

Протягом
кварталу

Організація співпраці з
суб’єктами надання
адміністративних послуг

Протягом
кварталу

Про сприяння у працевлаштуванні
безробітних шляхом організації
підприємницької діяльності
Про організацію професійного
навчання незайнятого населення
на замовлення роботодавців
району
Про стан надання житлових
субсидій населенню району

Підвищення рівня
зайнятості сільського
населення
Підвищення
професійного рівня
незайнятого населення

Про фактичне придбання та
наявність
сільськогосподарської техніки в
розрізі модифікацій та марок
Про підведення підсумків
роботи галузі тваринництва

3 метою контролю за
станом погашення
заборгованості

Про щомісячний моніторинг
діяльності підприємств
промисловості

Вивчення фінансовогосподарської діяльності
підприємств
промисловості

Про моніторинг цін на
продовольчі товари в закладах
торгівлі району

Вивчення цінової
ситуації в районі

Про організацію громадських
та інших робіт тимчасового
характеру

3 метою тимчасового
працевлаштування
незайнятих осіб

Покращення соціального
захисту непрацюючих
громадян

Аналіз роботи галузі
тваринництва

Сузанська Н. М. начальник відділу
агропромислового
розвитку

Куц Н. С. начальник управління
надання
адміністративних
послуг
Щомісячно Слободян А.С. директор районного
центру зайнятості
Щомісячно Слободян А.С. директор районного
центру зайнятості
Середа П. П. начальник управління
соціального захисту
населення
Протягом Сузанська Н. М. кварталу
начальник від ділу
агропромислового
розвитку
Щомісячно Сузанська Н. М. начальник відділу
агропромислового
розвитку
Щомісячно Чіпізубова 0. М,начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
Щомісячно Чіпізубова 0. М,начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
Щомісячно Слободян А.С. директор районного
центру зайнятості

Щомісячно

V. Стан реалізації нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента
України, голів обласної та районної державних адміністрацій

Перелік нормативно-правових
актів, реалізація яких буде
контролюватися, визначено в
Додатку 1 до Плану роботи
районної державної адміністрації

Необхідність здійснення
постійного контролю за
виконанням зазначених
нормативно-правових
актів

Протягом
кварталу

Керівники
структурних
підрозділів
райдержадміністрації

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

Надати методичну і
практичну допомогу по
удосконаленню роботи
виконкомам селищної,
сільських рад

Протягом
кварталу

Заступники голови
РДА, керівники
структурних
підрозділів,
спеціалісти РДА
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селищної, сільських рад
визначені в Додатку 2 до Плану
роботи районної державної
адміністрації

Здійснити перевірки
стану виконання рішень,
розпоряджень
вищестоящих органів,
стан роботи зі
зверненнями громадян,
кадрової роботи,
ведення діловодства

Протягом
кварталу

Воронюк І. В. начальник загального
відділу,
Гнатюк В. В. - Т. в. о.
керівника апарату,
начальник
відділу
організаційнокадрової роботи,
інформаційної
діяльності та
комунікацій
з громадськістю
адміністрації

УП. Організаційно-масові заходи

7.1. Організація в районі заходів у зв'язку з відзначенням:
Жовтень:

Міжнародного дня громадян похилого віку. Міжнародного дня музики (01)
Дня вчителя (01)
Дня працівника освіти (07)
Дня юриста України(08)
Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної служби. Дня художника (08)
Дня українського козацтва. Дня захисника України Покрови Пресвятої Богородиці (14)
Дня працівників харчової промисловості (22)
Дня автомобіліста (29)
72-ї річниці визволення України від фашистських загарбників (28)
Листопад:

Дня інженерних військ (03)
Дня залізничника (04)
^
Дня працівника соціальної сфери (05)
Дня української писемності та мови. Всеукраїнського дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва (09)
Дня працівників сільського господарства (19)
Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (16)
Дня гідності та свободи. Річниці початку Євромайдану (21)
Дня пам’яті жертв Голодоморів (26)
Грудень:

Дня працівників прокуратури. Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01)
Міжнародного дня інвалідів (03)
Дня працівників статистики. Міжнародного дня волонтерів (05)
Дня збройних сил України (06)
Дня працівників місцевого самоврядування (07)
Дня Сухопутних військ України (12)
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14)
Дня працівників суду (15)
Дня Святого Миколая (19)
Дня поліції (20)
Дня енергетика (22)
Дня працівників архівних установ (24)

.
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7.2. Засідання:
- колегії відділу освіти
Листопад
Відділ освіти
- ради відділу культури та туризму
Листопад
Від діл культури та туризму
- медичної ради центральної районної лікарні
Жовтень-грудень
Центральна районна лікарня
- 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 ,
непрацюючим малозабезпеченим особам та розгляд заяв щодо отримання путівки на санаторно курортне лікування
Щомісячно
Управління соціального захисту населення
- комісії для надання населенню житлових субсидій та державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям
Щомісячно
Управління соціального захисту населення
- 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 легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення
Щомісячно
Управління соціального захисту населення
- експертної комісії архівного від ділу
Щомісячно
Архівний відділ
- робочої групи з питань відновлення платоспроможності суб’єктів господарювання
Щомісячно
‘
Від діл економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури
- координаційної ради з питань підприємництва
Щомісячно
Відділ економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури
і

- комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Протягом кварталу
Управління містобудування, архітектури, ЖКГ та з питань цивільного
захисту населення
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- координаційної ради з питань перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування
Протягом кварталу
Відділ економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури
- конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців
Протягом кварталу
Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю

- комісії з питань захисту прав дитини
Протягом кварталу
Служба у справах дітей
- комісії з питань погашення податкового боргу із застосуванням практики заслуховування
керівників підприємств-боржників
Протягом кварталу
Управління фінансів
- комісії по розгляду питань пов’язаних з встановленням статусу учасника війни
По мірі надходження заяв
Управління соціального захисту населення
- комісії з питань сприяння працевлаштуванню клієнтів, які тривалий час перебувають на
обліку в центрі зайнятості
По мірі надходження заяв
Районний центр зайнятості
- комісії з питань виплати одноразової допомоги
підприємницької діяльності
За потребою
Районний центр зайнятості

по

безробіттю

для

організації

7.3. Нарада-семінар із керівниками та головними агрономами агроформувань району по питаннях
догляду за посівами озимих культур та підготовки тваринницької галузі до зимово-стійлового
утримання
Жовтень
Відділ агропромислового розвитку
7.5. Районні змагання з футболу «Шкіряний м’яч»
Жовтень
Сектор з питань молоді та спорту
7.6. Концерт з нагоди Міжнародного дня музики «О. музико ! Чарівних звуків ти ріка безмежна»
•
Жовтень
Відділ культури та туризму
7.7. Заходи з нагоди визволення України від фашистських загарбників
Жовтень
Відділ культури та туризму
7.8. Урочистості з нагоди Дня працівників соціальної сфери
Жовтень
Відділ культури та туризму

'
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7.8. Урочистості з нагоди Дня захисника України
Жовтень
Відділ культури та туризму
7.14. Нарада щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці
Жовтень
Управління соціального захисту населення
7.14. Нарада про стан призначення житлових субсидій та державних соціальних пільг
Жовтень
Управління соціального захисту населення
7.9. Урочистості та святковий концерт з нагоди Дня працівників сільського господарства «Слався
земля»
Листопад
Відділ культури та туризму. Відділ агропромислового розвитку
7.10. Урочистості до Дня працівників культури і аматорів народного мистецтва
Листопад
Відділ культури та туризму
7.10. Вечір-реквієм до Дня гідності та Свободи
Листопад
Відділ культури та туризму
7.10. День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій «Скорботна свіча пам’яті»
Листопад
Від діл культури та туризму
7.11. Підсумкові наради з працівниками центру зайнятості за підсумками роботи минулого місяця
Щомісячно
Районний центр зайнятості
7.15. Нарада з головними бухгалтерами агроформувань району по питаннях складання статистичної
звітності, розрахунків з Пенсійним фондом, розрахунку та погашення заборгованості по платежах
та фіксованому сільськогосподарського податку та використання державних коштів
Грудень
Відділ агропромислового розвитку
7.16. Урочистості та святковий концерт до Дня Збройних сил України «Героїв стежина від батька до
сина»
Грудень
Відділ культури та туризму
7.17. Урочистості з вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Грудень
Відділ культури та туризму
7.18. Цикл заходів до новорічних та різдвяних свят: «У Новий рік з новими мріями»
Грудень
,
Відділ культури та туризму. Від діл освіти. Служба у справах дітей
7.19. Участь у чемпіонаті області з легкої атлетики
Грудень
Сектор з питань молоді та спорту
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7.21. Спільна нарада управління Пенсійного фонду України в м. Кам’янці-Подільському та
Кам’янець-Подільському районі з Державною виконавчою службою щодо виконання виконавчих
документів на користь Пенсійного фонду України
Щомісячно
Управління Пенсійного фонду України в м. Кам’янці-Подільському та
Кам’янець-Подільському районі
7.22. 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
7.23. Проведення днів апарату райдержадміністрації у виконкомах сільських рад (за окремим
планом - Додаток 4)
Протягом кварталу
Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
7.24. Нарада з бухгалтерами селищної, сільських рад, працівниками бухгалтерських служб
бюджетних установ по питанню порушення бюджетного законодавства.
Протягом кварталу
Управління фінансів
7.15. Навчання державних службовців управлінь і відділів райдержадміністрації
Протягом кварталу
Т. в. о. керівника апарату, начальник
відділу організаційно-кадрової роботи,
інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю адміністрації В.Гнатюк
Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
Загальний від діл

Т. в. о. керівника апарату, начальник
відділу організаційно-кадрової роботи,
інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю адміністрації
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Додаток 1
до Плану роботи районної державної
адміністрації на IV квартал 2017 року
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, виконання яких буде
здійснюватися в порядку контролю протягом IV кварталу 2017 року
1. Закони України:

-

«Про державну службу»
«Про місцеві державні адміністрації»
«Про добровільне об’єднання територіальних громад»
«Про доступ до публічної інформації»
«Про захист персональних даних»
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
«Про місцеве самоврядування в Україні»
«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 Державний бюджет У країни на 2015 рік»
«Про загальну середню освіту»
«Про Державний реєстр виборців»
«Про дошкільну освіту»
«Про охорону праці»
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
«Про бібліотеки та бібліотечну справу»
«Про запобігання корупції»
«Про Національний архівний фонд»

2. Бюджетний кодекс України

Управління фінансів
Протягом кварталу
3.

-

Укази Президента України:

від 20.04.2017 № 132/2017-р «Про відзначення 26-ї річниці Конституції України»
від 20.04.2017 № 111/2017 р «Про відзначення 21-ї річниці Конституції України»
Великохатько М. А.
Протягом кваталу

від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам ЗСУ, НГУ та
Державної прикордонної служби України»
'
Великохатько М. А.
Фурман І.Г.
Протягом кварталу
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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 р. «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування»;
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
від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016-2020 роки»
Від діл культури та туризму
Протягом кварталу
05.05.2008 № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів
дітей»
Центр СССДМ
Протягом кварталу
4.

Постанови Кабінету Міністрів:

від 20.03.2013 № 175 «Про затвердження порядку організації громадських та інших робіт
тимчасового характеру»;
від 20.03.2013 № 198 «Про затвердження порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та
ведення обліку осіб, які шукають роботу»
від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження порядку видачі ваучерів для підтримання
конкурентоспроможності осіб на ринку праці»
Районний центр зайнятості
Протягом кварталу
16.12.2015 № 1094 «Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки,
соціальної адаптації громадян, які переселилися із зони АТО на період до 2017 року»
Відділ культури та туризму
Протягом кварталу
від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини»
від 21.11.2013 № 896 «Про затвердження порядку виявлення сімей (осіб), які опинилися в
складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу
таких сімей»
Центр СССДМ
Протягом кварталу
Від 30.03.2017 № 231/2017-р «Про план заходів щодо розвитку сільських територій на
підвищенні якістю життя сільського населення в області на 2017 рік.

від 15.07.2005 № 587 «Про затвердження порядку справляння збору та використання коштів
на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства»
Відділ агропромислового розвитку
Протягом кварталу
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-

від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»
Відділ освіти
Протягом кварталу

від 22.02.2016 № 122/2017 р « Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів дотримання
економії коштів у 2017 році
від 01.03.2014 № 65 «Про економію бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету»;
від 14.09.2016 № 911 «Про деякі питання створення і функціонування єдиного веб-порталу
використання публічних коштів»
Управління фінансів
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»;
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
5.

-

-

Розпорядження голови обласної державної алміністпапії:

від 27.04.2017 № 32-5/2017-р «Щодо реалізації в області Урядові програми «Доступні ліки»
Яковенко В.І
Великохатько М. А.
від 29.06.2016 № 273/2016-р «Про легалізацію зайнятості населення та заробітної плати»
Великохатько М-.-А.
Середа П. П.
Протягом кварталу

від 16.03.2007 № 80-р «Про забезпечення пріоритету влаштування дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування на виховання в сім’ї шляхом усиновлення»
Центр СССДМ
Протягом кварталу
від 20.02.2017 № 70/11-13-697/2017 « Щодо основних напрямків соціально-економічного
розвитку Хмельницької області у 2017 році.
•
Управління фінансів
Протягом кварталу
6.

Розпорядження голови райдержадміністрації;

від 01.02.2016 № 68/2016 «Про затвердження плану заходів. Спрямованих на популяризацію
та активізацію вивчення англійської мови»
Відділ культури та туризму
Протягом кварталу
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28.07.2017 № 428/2017-р «Про виконання районного, селищного та сільських бюджетів
за 2017 року»
Управління фінансів
Протягом кварталу
від 16.06.2009 № 359/2009-р. «Про план додаткових невідкладних заходів щодо протидії
туберкульозу та Віл-інфекції/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 26.01.2010 № 54/2010-р «Про затвердження середньої ціни на відшкодування ритуальних
послуг для забезпечення безоплатного поховання УБД та інвалідів війни»;
від 14.01.2011 № 48/2011-р «Про тимчасову комісію з питань вивчення доцільності та
розміру разової грошової допомоги з районного бюджету»;
від 28.01.2011 № 51/2011-р «Про проведену роботу 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»;
від 10.04.2014 № 151/2014р. «Про питання захисту громадян, які залишають АР Крим та
місто Севастополь».
Управління соціального захисту населення
і кварталу

Т. в. о. керівника апарату, начальник
відділу організаційно-кадрової роботи,
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з громадськістю адміністрації
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Додаток 2
до Плану роботи районної державної
адміністрації на IV квартал 2017 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:

виконання делегованих повноважень і роботи з документами виконкомам Княжпільської
сільської ради
Протягом кварталу
Відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
-

роботи з документами, зверненнями громадян виконкомам Чабанівської, Завальської,
Кадиєвецької сільських рад
Протягом кварталу
Загальний відділ

-

вирішення з селищним, сільськими головами та перевізниками питань покращення стану
пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах.
Протягом кварталу
Відділ економічного розвитку торгівлі та інфраструктури

-

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

-

формування та організації роботи адміністративних комісій
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи
Протягом кварталу

-

відпрацювання документів цивільного захисту
Протягом кварталу
Управління містобудування, архітектури, ЖКГ та з питань цивільного
захисту населення

-

з головами, секретарями виконавчих комітетів селищної, сільських рад, бухгалтерами
бюджетних установ, землевпорядниками селищної, сільських рад , керівниками закладів
культури і освіти.
Жовтень - грудень
Галузеві відділи і управління райдержадміністрації

2. Семінари, наради:

Т. в. о. керівника апарату, начальник
відділу організаційно-кадрової роботи,
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Додаток З
до Плану роботи районної державної
адміністрації на IV квартал 2017 року

ТЕМАТИКА
проведення Єдиного Дня інформування
на IV квартал 2017 року

№
п/п

1.

Тема

Дата подачі
матеріалів

Дата
проведення

Відповідальний за
підготовку, подачу
матеріалів

Децентралізація влади в Україні

07.10.2017

20.10.2017

Відділ культури та
туризму

2.

День пам’яті жертв Голодомору

18.11.2017

02.12.2016

3.

Хід проведення опалювального
сезону в районі

09.12.2017

15.12.2017

Т. в. о. керівника апарату, начальник
відділу організаційно-кадрової роботи,
інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю адміністрації

Відділ організаційнокадрової роботи,
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Відділ містобудування,
архітектури, ЖКГ та з
питань цивільного
захисту населення

В.Г натюк

16
Додаток 4
до Плану роботи районної державної
адміністрації на IV квартал 2017 року

ГРАФІК
проведення днів апарату, галузевих управлінь, відділів
раидержадмішстрацн на базі виконкомів сільських рад
у IV кварталі 2017 року
№
п/п

Назва сільських
рад

Рихтівська сільська
рада
1.

2.

СлобідськоРихтівська сільська
рада

Дата
проведення

Склад труп

17 листопада Гнатюк В. В.
Воронюк I. В.
Фурман I. Г.
Ващук Н. В.
Бец А. В.
Середа П. П.
18 грудня
М’ялковська А. О.
Воронюк I. В.
Фурман I. Г.
Ващук Н. В.
Бец А. В.
Середа П. П.

Т. в. о. керівника апарату, начальник
відділу організаційно-кадрової роботи,
інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю адміністрації

Назва управління,
відділу, що виділяє
автотранспорт

Відділ культури та туризму

Відділ освіти

В.Гнатюк

