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Про план роботи районної державної
адміністрації на 2018 рік

На підставі статті 6, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», розділу 3 регламенту Кам’янець-ГІодільської районної
державної
адміністрації,
затвердженого
розпорядженням
голови
райдержадміністрації від 21.03.2017 № 142/2017-р:
1. Затвердити план роботи Кам’янець-ГІодільської районної державної
адміністрації на 2018 рік (додається).
2. Контроль за виконанням заходів, передбачених планом роботи,
покласти на заступників голови (відповідно до розподілу обов’язків),
керівника апарату райдержадміністрації, відділ організаційно-кадрової
роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, загальний
відділ апарату райдержадміністрації.

Голова адміністрації

В. Сукач

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації

ПЛАН РОБОТИ
Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації
на 2018 рік
Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності здійснення
заходу
2

1

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

3

4

І. Питання для внесення на розгляд сесії районної ради
Про затвердження звіту про
виконання районного
бюджету за 2017 рік

Виконання вимог ст. 80
Бюджетного кодексу
України

І квартал

Федик О. Г. начальник управління
фінансів

Про уточнення показників
районного бюджету на 2018
рік

Забезпечення виконання
статті 80 Бюджетного
кодексу України

І квартал

Федик О. Г. начальник управління
фінансів

Про виконання Програми
соціально-економічного
розвитку Кам’янецьПодільського району за
2017 рік

Аналіз виконання
Програми

І квартал

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

Про виконання районної
Програми «Шкільний
автобус» на 2016-2017 роки

3 метою аналізу
виконання Програми

І квартал

Пронозюк О. В. начальник відділу
освіти

Про виконання районної
Програми організації
харчування учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів
Кам’янець-Подільського
району на 2017 рік

Про виконання районної
Програми

І квартал

Пронозюк О. В. начальник відділу
освіти

Про внесення змін до
Програми соціальноекономічного розвитку
Кам’янець-Подільського
району на 2018 рік

3 метою прийняття
Програми

І квартал

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

Про оптимізацію мережі
районної централізованої
бібліотечної системи у
зв'язку з утворенням
Староушицької, Жванецької
сільських об’єднаних
територіальних громад

3 метою аналізу роботи
відділу культури та
туризму
райдержадміністрації

І квартал

Бец А. В. - начальник
відділу культури та
туризму

Про виконання Програми
забезпечення
безперешкодного доступу
людей з обмеженими
фізичними можливостями та
інших мало мобільних груп
населення до об’єктів
житлового та громадського
призначення на 2012-2017
роки
Підсумки проведення
опалювального періоду
осінньо-зимового сезону
2017-2018 років

Затвердження заходів по
підготовці житловокомунального господарства
та об’єктів соціальної сфери
району до роботи в осінньозимовий період 2018-2019
років
Про затвердження звіту про
виконання районного
бюджету за І півріччя 2018
року
Про виконання Програми
соціально-економічного
розвитку Кам’янецьПодільського району за
1 півріччя 2018 року
Про стан підготовки
житлово-комунального
господарства та об’єктів
соціальної сфери району до
роботи в осінньо-зимовий
період 2018-2019 років

Про виконання Програми
розвитку малого і середнього
підприємництва у
Кам ’янець-Подільському
районі на 2017-2018 роки
Про районну комплексну
Програму соціального
захисту населення на 2019 2023 роки
Про внесення змін до
районного бюджету на 2018
рік
Про затвердження
показників районного
бюджету на 2019 рік

Аналіз виконання
Програми

II квартал

Середа П. П. начальник управління
соціального захисту
населення

Винесення даного
питання зумовлено
необхідністю розглянути
підсумки проходження
опалювального періоду
2017-2018 років
Винесення даного
питання зумовлено
необхідністю
затвердження плану
заходів по підготовці до
опалювального періоду
2018-2019 років
Забезпечення виконання
статті 80 Бюджетного
кодексу України

II квартал

Григор’єв В.М. начальник відділу
містобудування,
архітектури, ЖКГ та з
питань цивільного
захисту населення
Григор’єв В.М. начальник відділу
містобудування,
архітектури, ЖКГ та з
питань цивільного
захисту населення

II квартал

III квартал

Федик О. Г. начальник управління
фінансів

Аналіз виконання
програми

III квартал

Винесення даного
питання зумовлено
необхідністю розглянути
підготовку житловокомунального
господарства та об’єктів
соціальної сфери району
до роботи в осінньозимовий період 20182019 років
Аналіз виконання
програми

III квартал

Чіпізубова О. М. начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
Григор’єв В.М. начальник відділу
містобудування,
архітектури, ЖКГ та з
питань цивільного
захисту населення

III квартал

Аналіз виконання
Програми

IV квартал

Забезпечення виконання
ст.76 Бюджетного
кодексу України
Забезпечення виконання
статті 77 Бюджетного
кодексу України

IV квартал

IV квартал

Чіпізубова О. М. начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
Середа П. П. начальник управління
соціального захисту
населення
Федик О. Г. начальник управління
фінансів
Федик О. Г. начальник управління
фінансів

II. Питання для внесення на розгляд колегії
районної державної адміністрації
І квартал
Про стан надання житлових
3 метою моніторингу
субсидій та пільг населенню стану надання пільг та
25 січня
житлових субсидій
Кам ’янець-Подільського
району
населенню
Аналіз виконання
Про підсумки соціальноекономічного розвитку
25 січня
Програми 2017 року
Кам ’янець-Подільського
району за 2017 рік
Про виконання зведеного
бюджету району за 2017 рік
Про діяльність галузі
охорони здоров’я району у
2017 році та перспективи її
розвитку
Про підсумки роботи
районної державної
адміністрації та органів
місцевого самоврядування
з питань розгляду
звернень громадян у 2017
році та завдання щодо
підвищення її
ефективності у 2018 році
Про План роботи районної
державної адміністрації на
II квартал 2018 року

Про хід проведення
комплексу весняно-польових
робіт в районі

Виконання вимог статті
80 Бюджетного кодексу
України
3 метою аналізу
діяльності галузі
охорони здоров’я
району

22 лютого

22 лютого

Аналіз роботи із
зверненнями громадян
29 березня

Виконання вимог
розділу III Регламенту
районної державної
адміністрації

II квартал
Проведення комплексу
весняно-польових робіт
з дотриманням
агротехнічних вимог

Підсумки проведення
опалювального періоду
осінньо-зимового сезону
2017-2018 років

Винесення даного
питання зумовлено
необхідністю розглянути
підсумки проходження
опалювального періоду
2017-2018 років

Затвердження заходів по
підготовці житловокомунального господарства
та об’єктів соціальної сфери
району до роботи в осінньозимовий період 2018-2019
років

Винесення даного
питання зумовлено
необхідністю
затвердження плану
заходів по підготовці до
опалювального періоду
2018-2019 років

29 березня

31 травня

31 травня

28 червня

Середа П.П.
начальник управління
соціального захисту
населення.
Чіпізубова О. М. начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
Федик О. Г. начальник управління
фінансів
Шевчук В. І. - головний
лікар ЦРЛ
Ростецький С. Ф. - в.о
головного лікаря КЗ
«ЦПМСД»
Воронюк І. В. начальник загального
відділу

Мишевський А.І - т.в.о
начальника відділу
організаційно-кадрової
роботи, інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Сузанська Н. М. начальник відділу
агропромислового
розвитку
райдержадміністрацїї
Григор’єв В.М. начальник відділу
містобудування,
архітектури, ЖКГ та з
питань цивільного
захисту населення
Григор’єв В.М. начальник відділу
містобудування,
архітектури, ЖКГ та з
питань цивільного
захисту населення

Про План роботи районної
державної адміністрації на
III квартал 2018 року

Про виконання програми
соціально-економічного
розвитку Кам’янецьПодільського району за 1
півріччя 2018 року
Про виконання Програми
розвитку малого і середнього
підприємництва у
Кам’янець-Подільському
районі на 2017-2018 роки
Про виконання районного та
сільських бюджетів за І
півріччя 2018 року
Про стан реформування
системи надання
адміністративних послуг в
Кам’янець-Подільському
районі
Стан підготовки житловокомунального господарства
та об’єктів соціальної сфери
району до роботи в осінньозимовий період 2018-2019
років

Про План роботи районної
державної адміністрації на
IV квартал 2018 року

Про стан розрахунків
агроформувань за оренду
земельних часток (паїв) та
проведення комплексу
осінньо-польових робіт в
районі
Про показники районного
бюджету на 2019 рік

Виконання вимог
розділу III Регламенту
районної державної
адміністрації

28 червня

III квартал
Аналіз виконання
Програми

30 серпеня

Аналіз виконання
Програми

ЗО серпеня

Забезпечення виконання
статті 80 Бюджетного
кодексу України
Закон України «Про
адміністративні
послуги»

Винесення даного
питання зумовлено
необхідністю розглянути
підготовку житловокомунального
господарства та об’єктів
соціальної сфери району
до роботи в осінньозимовий період 20182019 років
Виконання вимог
розділу III Регламенту
районної державної
адміністрації

IV квартал
Захист прав власників
земельних часток (паїв),
завершення збирання
врожаю в оптимальні
строки

30 серпеня

27 вересня

27 вересня

27 вересня

25 жовтня

Мишевський А.І - т.в.о
начальника відділу
організаційно-кадрової
роботи, інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Чіпізубова О. М. начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
Чіпізубова О. М. начальник відділу
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
Федик О. Г. начальник управління
фінансів
Куц Н. С. - начальник
управління надання
адміністративних
послуг
Григор’єв В.М. начальник відділу
містобудування,
архітектури, ЖКГ та з
питань цивільного
захисту населення

Мишевський А.І - т.в.о
начальника від ділу
організаційно-кадрової
роботи, інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Сузанська Н. М. начальник відділу
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
»

Забезпечення виконання
статті 77 Бюджетного
кодексу України

27 грудня

Федик О. Г. начальник управління
фінансів

Мишевський А.І - т.в.о
начальника відділу
27 грудня
організаційно-кадрової
роботи, інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
III. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування:
Участь заступників голови,
Протягом
На виконання Законів
Заступники голови,
керівників структурних
України «Про місцеві
керівники структурних
року
підрозділів
державні адміністрації»,
підрозділів районної
«Про місцеве
державної адміністрації
райдержадміністрації у
самоврядування в
роботі сесій, депутатських
Україні»
комісій районної ради
Протягом
Проведення спільних
3 метою забезпечення
Заступники голови,
року
організаційно-масових
виконання спільних
керівники структурних
планів проведення
заходів, визначених у
підрозділів районної
VII розділі плану роботи
заходів
державної адміністрації
райдержадміністрації
Контроль за здійсненням
На виконання Постанови
Протягом
Відділ організаційнороку
органами місцевого
КМУ від 09.03.1999 №
кадрової роботи,
самоврядування делегованих 339 «Про затвердження
інформаційної
повноважень органів
Порядку контролю за
діяльності та
здійсненням органами
виконавчої влади
комунікацій з
місцевого
громадськістю
самоврядування
райдержадміністрації
делегованих
повноважень органів
виконавчої влади»

Про План роботи районної
державної адміністрації на
І квартал 2019 року

Виконання вимог
розділу III Регламенту
районної державної
адміністрації

IV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них
в оперативному порядку заступників голови райдержадміністрації
Визначаються квартальними планами роботи районної державної адміністрації
V. Стан реалізації нормативно-правових актів Верхов ної Ради України, Президента України,
Кабінету Міністрів України, голови обласної держ:івної адміністрації, голови районної
державної адмініст зації
Перелік нормативноНеобхідність здійснення
Протягом
Керівники структурних
правових актів, реалізація
постійного контролю за
року
підрозділів районної
яких буде контролюватися,
виконанням зазначених
державної адміністрації
визначається квартальними
нормативно-правових
планами роботи районної
актів
державної адміністрації
VI. Надання методичної і практичної допомоги управлінням, відділам та іншим структурним
підрозділам РДА, виконкомам селищної, сільських рад
Заходи щодо надання
3 метою удосконалення
Протягом
Заступники голови,
методичної і практичної
роботи управлінь,
року
начальники відділів
допомоги управлінням,
відділів та інших
апарату, керівники
відділам та іншим
структурних підрозділів
структурних
структурним підрозділам
РДА, виконкомів
підрозділів районної
РДА, виконкомам селищної, селищної, сільських рад
державної адміністрації
сільських рад визначаються
квартальними планами
роботи районної державної
адміністрації

VII. Організаційно-масові заходи
7.1. Організація в районі заходів, пов’язаних з відзначенням державних,
професійних, релігійних, інших свят та пам’ятних дат:
Визначаються квартальними планами роботи райдержадміністрації.
7.2. Засідання колегій структурних підрозділів райдержадміністрації, комісій,
робочих груп, інших дорадчих органів:
Визначаються квартальними планами роботи райдержадміністрації
7.3. Інші організаційно-масові заходи (з нагоди визначних подій, акції, фестивалі,
конкурси, виставки, прес-конференції тощо):
Визначаються квартальними планами роботи райдержадміністрації

Керівник апарату адміністрації

В. Гнатюк

