ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник апарату
Голованівської районної
державної адміністрації
Лужанська Л.В.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ

про стан виконання плану роботи Голованівської районної державної адміністрації
за IІ квартал 2018 року
№
п\п
1
1.

2.

Запланований захід

Запланована
Інформація про стан виконання (дата
дата
проведення, розглянуті питання, роботу, що
виконання
проведена, причину невиконання заходів)
2
3
4
І. Засідання колегії Голованівської районної державної адміністрації
Про стан виконання делегованих повноважень органів
27 квітня
Питання розглядалося на розширеному засіданні
виконавчої влади виконавчим комітетом Клинівської
колегії райдержадміністрації 27 квітня 2018 року.
сільської ради у галузі культури
Протокол колегії № 4
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 02.05.2018 №114-р
Про стан кадрової роботи в апараті та структурних
27 квітня
Питання розглядалося на розширеному засіданні
підрозділах районної державної адміністрації
колегії райдержадміністрації 27 квітня 2018 року.
Протокол колегії № 4
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 02.05.2018 №115-р
Про стан захворюваності на туберкульоз у районі.
27 квітня
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 27 квітня 2018 року.
Протокол колегії № 4
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 02.05.2018 №116-р

Відповідальні

5
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.

Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.

Бугаєнко О.П.
Фоменко М.П.

1
3.

4.

5.

6.

2.

3.

2
Про стан виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади у сфері регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного
середовища виконавчим комітетом Красногірської
сільської ради
Про виконання показників Програми соціального і
економічного розвитку Голованівського району на
2018 рік у І кварталі 2018 року

3
25 травня

4
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 25 травня 2018
року. Протокол колегії № 5
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 30.05.2018 №141-р
25 травня
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 25 травня 2018
року. Протокол колегії № 5
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 29.05.2018 №140-р
Про стан виконання делегованих повноважень органів
22 червня
Питання розглядалося на розширеному засіданні
виконавчої влади виконавчим комітетом Капітанської
колегії райдержадміністрації 22 червня 2018
сільської ради
року. Протокол колегії № 5
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 25.06.2018 №163-р
Про стан дотримання законодавства про працю на
22 червня
Питання розглядалося на розширеному засіданні
підприємствах, установах і організаціях району
колегії райдержадміністрації 22 червня 2018
року. Протокол колегії № 5
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 27.06.2018 №168-р
ІІ. Засідання колегії структурних підрозділів райдержадміністрації
Засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
1. Атестація педагогічних працівників як засіб
Квітень
Питання розглядалося на засіданні колегії відділу
стимулювання безперервного підвищення рівня
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
професійної компетентності.
2. Про стан організації харчування школярів
загальноосвітніх навчальних закладів.
3. Про підсумки проведення районних олімпіад з
навчальних дисциплін та участь учнів шкіл району
у обласних та Всеукраїнських олімпіадах у
2017-2018 навчальному році.
1. Запобігання та викриття фактів хабарництва в
Червень
Питання розглядалося на засіданні колегії відділу

5
Копієвський М.Д.
Рибак І.Ф.
Клименко О.В.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Туз С.В.

Туз С.В.

1

2
навчальних закладах району.
2. Про ефективність організації індивідуального
навчання.
3. Про видачу цільових направлень випускникам
навчальних закладах району.
4. Стан виконання норм харчування в закладах освіти
району.

1.

Оперативної групи з питань надзвичайних ситуацій

2.

Районної постійно діючої комісії з розгляду звернень
громадян

Госпітальної ради Західного госпітального округу

3

4
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

ІІІ. Засідання
По мірі
Не проводилось
необхідності
Квітень
Травень
Червень,
відповідно до
графіка
Червень

Проведено засідання районної постійно діючої
комісії з розгляду звернень громадян відповідно
до графіка
22.06.2018 - Основні питання, які розглянули
члени Госпітальної ради, це: створення закладів
паліативної та хоспісної допомоги, надання
ургентної медичної допомоги в умовах
недостатнього кадрового забезпечення,
незадовільний стан доріг та відсутність
належного автосполучення між населеними
пунктами Західного госпітального округу,
врегулювання розподілу коштів медичної
субвенції на фінансування закладів вторинної
ланки між створеними ОТГ та районним
бюджетом, порядок надання медичних послуг
пацієнтам в обласних закладах охорони здоров’я,
придбання медичного обладнання та санітарного
автотранспорту для Голованівської ЦРЛ та інші
питання.

5

Голімбієвський О.Д.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Голімбієвський О.Д.
Лужанська Л.В.
Тимановська Н.О
Голімбієвський О.Д.
Бугаєнко О.П.

1
3.

2
Ради регіонального розвитку Голованівського району

3
Червень

4.

Районної координаційної ради із здійснення шефства
над військовими частинами Збройних Сил України,
Національної гвардії України
Комісії з техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

По мірі
необхідності

5.

Квітень
Травень
Червень

4
22.06.2018 - На засіданні Ради регіонального
розвитку району розглядалося питання «Про хід
виконання програми розвитку земельних
відносин у Голованівському районі».
Не проводилось

5
Голімбієвський О.Д.
Лужанська Л.В.
Голімбієвський О.Д.
Плахотнюк А.М.

07.05.2018 - На даному засіданні розглянуті
Копієвський М.Д.
питання: Щодо забезпечення санітарноАртвіх І.О.
епідеміологічного благополуччя населення
Голованівського району у весняно-літній період
2018 року. Про протипожежний захист
сільгоспугідь у весняно- літній період та
підготовку до зернозбиральної кампанії 2018
року. Стан безпеки людей на водних об’єктах.
Про забезпечення оперативності реагування в
пожежно-небезпечний період 2018 року в
екосистемах на території Голованівського району.
Виділення паливо-мастильних матеріалів.
Про стан утримання протипожежного
водопостачання, яке знаходиться на балансі
селищних та сільських рад.
Затвердження районного плану заходів щодо
забезпечення протипожежного захисту
сільгоспугідь і збереження зернових культур і
грубих кормів від пожеж у 2018 році.
30.05.2018 - На даному засіданні розглянуті
питання: Про наявність та стан утримання
сміттєзвалищ побутових та інших відходів
району та вжиття заходів щодо контролю
чисельності безпритульних тварин на території
району.

1
6.

2
Комісії по координації заходів по стабілізації на
споживчому ринку району

3
Квітень
Травень
Червень

7.

Районної ради з питань безпеки життєдіяльності
населення
Спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру регіонального
рівня
Комісії по координації та контролю за дотриманням
суб’єктами підприємницької діяльності вимог нових
інструкцій щодо здійснення операцій з металобрухтом

Травень

8.

9.

10.
11.

12.
13.

По мірі
необхідності
По мірі
необхідності

Робочої групи з координації використання
залізничного рухомого складу
Районної комісії з питань санації, реструктуризації та
банкрутства підприємств

Травень

Районного організаційного комітету з питань
виставкової діяльності
Комісії з планування, організації дорожнього руху та
його безпеки в Голованівському районі

По мірі
необхідності
По мірі
необхідності

14.

Координаційної ради з питань розвитку
підприємництва при райдержадміністрації

15.

Районної робочої групи по щоденному моніторингу
роздрібних цін на продовольчі товари та контролю за

Квітень

Квітень
Травень
Червень
Квітень
Травень

4
30.05., 01.06.2018 - Згідно порядку денного
заслухано питання: 1.Ціннова ситуація в районі
та дотримання законодавства про захист прав
споживачів.
11.05, 04.06, 14.06.2018 – проведено засідання з
питань безпеки життєдіяльності населення
Не проводилось

5
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

25.05.2018 - Згідно порядку денного заслухано 2
питання: 1. Про виконання протокольних
доручень першого заступника голови обласної
державної адміністрації від 26 березня 2018 року
№01-15/61/0.1 та від 24 квітня 2018 року № 0115/91/0.2 2. Координація і контроль за
здійсненням операцій з металобрухтом
Не проводилось

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

11.06.2018 – порядок денний 1. Про застосування
податкових пільг; 2. Про стан середньомісячної
заробітної плати в районі за І кВ. 2018 року та
дотримання законодавства з питань оплати праці
Не проводилось

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
10.05.2018 - На нараді розглянуто питання: Про
Копієвський М.Д.
планування, організацію дорожнього руху та його Артвіх І.О.
безпеки.
Не проводилось
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Проведено моніторинг роздрібних цін на
продовольчі товари та контролю за дотриманням

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

1
16.

17.

18.

2
дотриманням правил торгівлі
Районної робочої групи з прискореного перегляду
регуляторних актів

3
Червень
По мірі
необхідності

Комісії з питань упорядкування підприємницької
діяльності, пов’язаної з геологічним вивченням надр
та видобування корисних копалин
Конкурсної комісії районної державної адміністрації

По мірі
необхідності

Робочої групи по проведенню безстрокової
Всеукраїнської кампанії із забезпечення чистоти і
порядку в населених пунктах району
20. Робочої групи з підготовки господарського комплексу
району до роботи в осінньо-зимовий період
21. Містобудівної ради
19.

22. Районної робочої групи з підготовки проекту
перспективного плану формування територій громад в
районі
23. Комісії з питань перевірки та перегляду договорів
оренди земельних ділянок державної власності
24. Комісії з вирішення питань надання та вилучення
земельних ділянок фізичним та юридичним особам

4

правил торгівлі
04.06.2018 - Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» державна регуляторна політика в
Голованівському районі спрямована на:
-вдосконалення правового регулювання
господарських відносин;
-вдосконалення адміністративних відносин між
регуляторними органами та суб’єктами
господарювання;
- недопущення прийняття економічно
недоцільних та неефективних регуляторних актів.
Не проводилось

По мірі
необхідності

Не проводилось

Квітень
Травень
Червень
По мірі
необхідності
По мірі
необхідності
По мірі
необхідності

12.04.2018 - проведено суботник до Велекодніх
свят в якому взяли участь всі організації та
установи селища
Не проводилось

По мірі
необхідності
По мірі
необхідності

Не проводилось

Не проводилось
Не проводилось

26.06.2018 – порядок денний розгляд заяв, які
надійшли від фізичних та юридичних осіб щодо

5
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Копієвський М.Д.
Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Копієвський М.Д.
Рибак І.Ф.
Копієвський М.Д.
Рибак І.Ф.

1

2

3

25. Районної комісії з питань розгляду земельних та
майнових спорів
26. Комісії з питань забезпечення своєчасності виплати та
погашення заборгованості із заробітної плати,
стипендій та інших соціальних виплат

По мірі
необхідності
Квітень
Травень
Червень

27. Районної протиепідемічної комісії
28. Комісії з питань надання адресної матеріальної
допомоги громадянам Голованівського району, які
опинилися в складних життєвих обставинах

По мірі
необхідності
Квітень
Травень
Червень

29.

Координаційної комісії з питань призначення всіх
видів соціальних допомог

По мірі
необхідності

30.

Комісії по встановленню статусу учасника війни

31.

Постійно діючої районної координаційної ради з
питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного
розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії
торгівлі людьми
Комісії по встановленню статусу учасникам ліквідації
аварії, переселеним та дітям потерпілим від наслідків

По мірі
необхідності
Червень

32.

По мірі
необхідності

земельних ділянок
Не проводилось

4

25.04.2018 - відбулося засідання комісії з питань
забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків
08.06.2018 - Заслухано питання порядку денного:
Про стан декларування доходів громадянами та
суб’єктами господарювання.
Про стан надходжень податкових платежів до
бюджетів усіх рівнів за 5 місяців 2018 року.
Не проводилось

5
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
Копієвський М.Д.
Дудник А.А.

Бугаєнко О.П.
Коломійчук Р.А.
Бугаєнко О.П.
Тимановська Н.О.

13.04.2018 - На розгляд комісії надійшло 25 заяв
від жителів району, які звернулись за
матеріальною допомогою на лікування та
придбання медичних препаратів. Після розгляду
кожної справи окремо, обговорення та
голосування, членами комісії прийнято рішення
виділити матеріальну допомогу всім 25 заявникам
на загальну суму 45 500 гривень.
Проведено комісію 03.04, 13.04, 03.05, 15.05,
Бугаєнко О.П.
24.05, 06.06, 20.06.2018 - з питань призначення
Дудник А.А.
всіх видів соціальних виплат
Не проводилось
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Не проводилось
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Не проводилось

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

1

2

3

4

Квітень
Травень
Червень

22.06.2018 - На засіданні розглянуто питання про
підсумки роботи робочої групи по легалізації
заробітної плати та «тіньової» зайнятості
протягом січня-червня 2018.
22.06.2018 - проведено тристоронньої соціально –
економічної ради
29.05.2018 відбулася засідання щодо підготовки
та проведення оздоровлення та відпочинку дітей
у 2018 році
22.06.2018 - На засіданні розглянуто інформацію
головного управління Пенсійного фонду України
в Кіровоградській області щодо аналітичномоніторингових досліджень по страхувальникам
за квітень 2018 року. Заслухано 6 керівників
суб’єктів господарювання району, в яких мало
місце нарахування заробітної плати працівникам
в розмірі меншому за мінімальний.
Не проводилось

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Не проводилось

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Плахотнюк А.М.

33.

аварії на ЧАЕС
Робочої групи по легалізації тіньової заробітної плати
і «тіньової» зайнятості

34.

Районної тристоронньої соціально – економічної ради

Червень

35.

Міжвідомчого оперативного штабу з координації
роботи щодо підготовки та проведення оздоровлення
та відпочинку дітей у 2018 році
Районної тимчасової міжвідомчої робочої групи з
питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на
підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати

ІІ квартал

Районного штабу з питань, пов’язаних з соціальним
забезпеченням громадян України, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції
Засідання комісії з питань альтернативної
(невійськової) служби
Засідання спостережної комісії

По мірі
необхідності

36.

37.

38.
39.

40.

Координаційної ради з питань профілактики
наркоманії та протидії злочинності, пов'язаної з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів при районній державної
адміністрації

Квітень
Травень
Червень

По мірі
необхідності
Квітень
Травень
Червень
Червень

Проведено відповідно до графіка
Не проводилось
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Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Бугаєнко О.П.
Плахотнюк А.М.

1
41.

2
Районної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ/СНІДу
Координаційної ради у справах дітей
райдержадміністрації

3
Червень

4

Квітень

Не проводилось

5
Бугаєнко О.П..
Фоменко М.П.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Не проводилось

44.

Комісії з питань захисту прав дитини

Квітень
Травень
Червень

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

45.

Ради відділу культури, туризму та культурної
спадщини райдержадміністрації

46.

Комісії сприяння додержання законодавства про
свободу совісті та релігійні організації

Квітень
Травень
Червень
Квітень

18.04.2018 - проведено засідання комісії із
захисту прав дитини, на якому розглянуто 9
питань: - про надання висновку про доцільність
(недоцільність) позбавлення батьківських прав 5; - про призначення опікуна над майном дитинисироти – 1; - про зняття із соціального супроводу
сім'ї, яка опинилася в складних життєвих
обставинах - 1; - про вивидення із прийомногї
сімї дитини- сироти, у звязку з досягненням
повноліття - 1.
23.05.2018 - проведено засідання комісії із
захисту прав дитини, на якому розглянуто 6
питань: - про надання висновку про доцільність
(недоцільність) позбавлення батьківських прав 2; - про довлаштування дитини в прийомну сім’ю
– 1; - про визначення місця проживання дитини 1; - про звільнення громадянки від обов’язків
опікуна – 1; - про надання дозволу на вчинення
правочину – 1;
Проведено раду відділу культури, туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.

47.

Громадської ради при районній державній
адміністрації

Проведено комісію сприяння додержання
законодавства про свободу совісті та релігійні
організації
Перенесено

43.

Травень

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В

Бугаєнко О.П.
Гаврищук Є.Л.

1

2

48.

Ради сприяння розвитку громадянського суспільства
при районній державній адміністрації

49.

Центру надання в районі допомоги учасникам АТО

50.

Ради по роботі з кадрами

51.

3
Травень

4
Перенесено

По мірі
необхідності
Квітень

Не проводилось

Комісії Голованівської районної державної
адміністрації з питань нагородження
Комісії по здійсненню комплексних перевірок
діяльності виконавчих комітетів сільських, селищних
рад щодо виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади, визначених Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні»

По мірі
необхідності
Згідно плану
контролю

Проведено відповідно до графіка

53.

Районної експертної комісії

54.

Комісії з питань соціального страхування

Проведено порядок денний : про розгляд та схвалення
номенклатури справ на 2018 рік
Проведено комісію з питань соціального страхування

55.

Районної робочої групи з питань ведення Державного
реєстру виборців

По мірі
необхідності
Квітень
Травень
Червень
Червень

1.

Щопонеділкова нарада у голови районної державної
адміністрації з заступниками голови
райдержадміністрації, керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації та територіальних
органів міністерств та відомств України району

52.

Проведено

Проведено комісію по здійсненню комплексних
перевірок діяльності виконавчих комітетів
сільських, селищних рад щодо виконання
делегованих повноважень органів виконавчої
влади, визначених Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

20.06.2018 – проведено засідання про стан
виконання нормативно-правових документів з
питань діяльності відділу ведення Державного
реєстру виборців апарату райдержадміністрації
ІV. Наради, семінари
Щопонеділка Забезпечено проведення щопонеділкових нарад з
заступниками голови райдержадміністрації,
керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації та територіальних органів
міністерств та відомств. Оформлено протоколи та
видано відповідні доручення голови РДА

5
Пухната Ю.М.
Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Бугаєнко О.П.
Дроздик С.В.
Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.
Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Лужанська Л.В.
Мороченець О.В.
Лужанська Л.В.
Коверко Г.В.
Лужанська Л.В.
Хмільова О.Л.

Голімбієвський О.Д.
Лужанська Л.В.

1
2.
3.

2
Проведення семінарів-нарад з клубними та
бібліотечними працівниками
Про стан фінансування, будівництва, реконструкції та
ремонту доріг загального користування району

4.

Про забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів

5.

Проведення семінару з головами та уповноваженими
сільських та селищних рад
Надання консультативно-правової допомоги по
соціальних питаннях в сільських радах

8.

14.

Нарада «Про роботу громадських інспекцій у справах
дітей при виконкомах сільських, селищних рад»

19.

Засідання круглого столу «Соціальний захист
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС»
Засідання круглого столу «Підтримка сім’ї, збереження
сімейних цінностей»
Нарада «Порядок покриття у 2018 році тимчасових
касових розривів місцевих бюджетів»

20.
21.

3
Протягом
кварталу
Квітень
Травень
Червень
Червень
Травень
Квітень
Травень
Червень
Червень
Квітень
Травень
Травень

22.

Нарада з питань стану звалищ твердих побутових
відходів, їх збирання та вивезення

Травень

23.

Засідання круглого столу «Підтримка сім’ї,
збереження сімейних цінностей»
Короткостроковий семінар для державних службовців,
посадових осіб органів місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад
Розширена нарада з головами сільських та селищних
рад з виробничих питань

Травень

24.

25.

Травень
Травень

4
Забезпечено проведення семінар-нараду з
клубними та бібліотечними працівниками
Проведено нараду про стан фінансування,
будівництва, реконструкції та ремонту доріг
загального користування району
Забезпечено проведення нарад по забезпеченню
надходжень до бюджетів усіх рівнів
Забезпечено проведення семінару з головами та
уповноваженими сільських та селищних рад
Забезпечено проведення наради з надання
консультативно-правової допомоги по соціальних
питаннях в сільських радах
Забезпечено проведення наради з питань роботи
громадських інспекцій у справах дітей при
виконкомах сільських, селищних рад
30.04.2018 Забезпечено проведення круглого
столу
Забезпечено проведення круглого столу
Забезпечено проведення наради з питань
покриття у 2018 році тимчасових касових
розривів місцевих бюджетів
Забезпечено проведення наради з питань стану
звалищ твердих побутових відходів, їх збирання
та вивезення
Забезпечено проведення круглого столу

5
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Голімбієвський О.Д.
Копієвський М.Д.
Бондарук В.В.
Копієвський М.Д.
Дудар В.С.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Копієвський М.Д.
Дудар В.С.
Копієвський М.Д.
Дудар Л.С.

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
25.05.2018 – проведено семінар з теми «Актуальні Копієвський М.Д.
питання реформування місцевого
Белінська О.О.
самоврядування».
22.05.2018 - Основним питанням наради, яке
Голімбієвський О.Д.
викликало найбільшу дискусію та потребувало

1

1.

Організація сходів громадян щодо роз’яснення
державної політики в районі

4
багато відповідей – було питання утворення
спроможних добровільних об’єднаних
територіальних громад.
V. Організаційні заходи
Забезпечено організацію сходів громадян щодо
Протягом
роз’яснення державної політики в районі
кварталу

2.

Заходи щодо участі у районних та обласних виставкахярмарках

По мірі
необхідності

3.

Комплексні перевірки ринків та інших місць торгівлі в
районі

Забезпечено перевірки робочою групою згідно
окремого графіка

4.

Проведення аналізу роботи промислових підприємств
району

5.

Організація тренувань органів управління та сил
районної підсистеми єдиної системи цивільного
захисту
Організація заходів по виконанню указів, доручень
Президента України з питань агропромислового
комплексу
Організація обліку наявності поголів’я тварин та птиці
в господарствах різних форм власності
Заходи щодо роботи житлово-комунального
господарства та бюджетних установ району в осінньозимовий період 2018/2019 року
Проведення суботників по впорядкуванню пам’ятників
та пам’ятних знаків
Проведення засідання районного штабу із забезпечення
сталого проходження опалювального сезону

Квітень
Травень
Червень
Квітень
Травень
Червень
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Забезпечено виконання указів, доручень Президента
України з питань агропромислового комплексу

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

По мірі
необхідності
Протягом
кварталу

Забезпечено організацію обліку наявності поголів’я
тварин та птиці в господарствах форм власності

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
Копієвський
Белінська О.О.

6.

8.
10.

11.
12.

2

3

Квітень
Протягом
опалюваль-

Забезпечено по мірі необхідності проведення
районних та обласних виставок-ярмарок

Проведено аналіз роботи промислових підприємств
району, забезпечено щомісячне інформування ОДА
(моніторинг)

5

Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.
Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.
Артвіх І.О.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Забезпечено організацію тренувань органів
Копієвський М.Д.
управління та сил районної підсистеми єдиної системи Артвіх І.О.
цивільного захисту

Забезпечені заходи щодо роботи житловокомунального господарства та бюджетних
установ району
Проведено районний штаб із забезпечення
сталого проходження опалювального сезону

Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.

1
13.

2

2018/2019 року
Організація урочистих заходів, присвячених
знаменним та пам’ятним датам, професійним святам
та урочистим подіям у житті району

3
ного сезону
Протягом
кварталу

Інформаційне супроводження виконання завдань та
доручень Президента України органами виконавчої
влади на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та
в місцевих ЗМІ
Організація зустрічей з керівниками політичних партій
та громадських організацій
Забезпечення проведення консультацій
Голованівською райдержадміністрацією з
громадськістю
Проведення моніторингу стану релігійної ситуації в
районі
Забезпечити виплату стипендій інвалідам Другої
світової війни та учасникам бойових дій особам, яким
виповнилось, 90 і більше років, 100 і більше років

Протягом
кварталу

19.

Надання матеріальної допомоги

20.

Організація санаторно-курортного лікування ветеранів
війни, інвалідів та учасників АТО
Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим
верствам населення
Надання матеріальної допомоги матерям та вдовам
воїнів інтернаціоналістів
Придбання санаторно-курортних путівок інвалідам
загального захворювання
Надання грошової допомоги інвалідам по зору І групи

14.

15.
16.

17.
18.

21.
22.
23.
24.

4

2018/2019 року
Забезпечено організацію проведення урочистих
заходів, присвячених знаменним та пам’ятним
датам, професійним святам та урочистим подіям
у житті району

Забезпечено інформаційне супроводження виконання
завдань та доручень Президента України органами
виконавчої влади на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації та в газеті

5
Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.
Піщик Т.В.
Кучмій Т. Д.
Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Забезпечено організацію зустрічей з керівниками
політичних партій та громадських організацій
Забезпечено проведення консультацій
райдержадміністрацією з громадськістю

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Забезпечено проведення моніторингу стану суспільнополітичної ситуації в районі
Забезпечено виплати стипендій інвалідам Великої
Вітчизняної війни та учасникам бойових дій особам,
яким виповнилось 90 і більше років, 100 і більше
років

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Квітень
Травень
Червень
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом

Забезпечено виплати матеріальної допомоги

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Забезпечено організацію санаторно-курортного
лікування ветеранів війни, інвалідів та учасників АТО
Забезпечено виплати матеріальної допомоги
малозабезпеченим верствам населення
Забезпечено надання матеріальної допомоги матерям
та вдовам воїнів інтернаціоналістів
Забезпечено придбання санаторно-курортних путівок
інвалідам загального захворювання
Забезпечено надання грошової допомоги інвалідам по

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.

1

2
на оплату житлово-комунальних послуг
Фінансова, соціальна, психологічна підтримка
учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню
їх соціально-побутових проблем, вшанування пам’яті
загиблих героїв
Виплата матеріальної допомоги учасникам ліквідації
аварії на ЧАЕС
Організаційне забезпечення проведення культурномистецьких заходів в районі
Організаційне забезпечення виконання районних
програм у галузі «культура і туризм»
Організація та проведення заходів до Дня пам’яті та
примирення та Дня Перемоги у Другій світовій війні
Проведення заходів та профілактичних рейдів щодо
захисту прав неповнолітніх «Сім’я і діти», «Школа і
підліток», «Літо 2018 року», «Діти вулиці», «Вокзал»,
«Дискотека», «Комп’ютерний клуб», «Зайнятість»,
«Урок» в районі
Організація проведення заходів з нагоди Дня Матері

3
кварталу
Протягом
кварталу

39.

Організація проведення заходів з нагоди Міжнародного
дня захисту дітей для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

Червень

40.

Координація роботи щодо створення та
функціонування прийомних сімей, ДБСТ
Координація роботи громадських інспекцій у справах
неповнолітніх при виконкомах сільських, селищних
рад
Організація проведення перевірок умов утримання та
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які виховуються в сім’ях

25.

26.
29.
30.
33.
36.

38.

41.

42.

Квітень
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Травень
Протягом
кварталу
згідно з
графіком
Травень

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

4

зору І групи на оплату житлово-комунальних послуг
Забезпечено фінансову, соціальну, психологічну
підтримку учасників АТО та членів їх сімей, сприяння
вирішенню їх соціально-побутових проблем,
вшанування пам'яті загиблих героїв

Забезпечено виплати матеріальної допомоги
учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС

Забезпечено організацію проведення культурномистецьких заходів в районі
Забезпечено виконання районних програм у галузі
«культура і туризм»
Забезпечено організацію проведення заходів

Забезпечено проведення усіх заходів відповідно
до графіка

13.05.2018 – проведено заходи з нагоди Дня
Матері

Забезпечено організацію проведення заходів з нагоди
новорічних та різдвяних свят для дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування та дітей які
опинились в складних життєвих обставинах
Забезпечено координацію роботи щодо створення та
функціонування прийомних сімей, ДБСТ
Забезпечено координацію роботи громадських
інспекцій у справах неповнолітніх при виконкомах
сільських, селищних рад

Відвідано прийомні сім’ї з метою перевірки умов
проживання прийомних дітей та надання
соціальних послуг.

5
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

1

2
опікунів, піклувальників та в прийомних сім’ях
Організація надання медичної допомоги населенню під
час свят та масових заходів на території району

Протягом
кварталу

Забезпечено надання медичної допомоги
населенню під час свят та масових заходів

44.

Забезпечення проведення організаційних заходів щодо
виконання районних галузевих програм

Протягом
кварталу

Забезпечено проведення організаційних заходів щодо
виконання районних галузевих програм

46.

Районний фестиваль «Мистецькі зірочки
Голованівщини»
Проведення свята «Останнього дзвоника»

43.

48.
49.

51.

52.
53.

54.

Організація та проведення заходів з нагоди відзначення
32-ї річниці Чорнобильської трагедії, Дня Європи,
Міжнародного день захисту дітей, Дня медичного
працівника, Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни в Україні, Дня Конституції України
Перевірка стану ведення діловодства у структурних
підрозділах райдержадміністрації

Забезпечення своєчасного доведення розпорядчих
документів голови районної державної адміністрації
Надання методичної допомоги по організації контролю
в структурних підрозділах районної державної
адміністрації та виконавчих комітетах сільських і
селищних рад
Організаційні заходи щодо проведення виїзних
прийомів громадян керівництвом районної державної
адміністрації

3

4

Червень

Забезпечено проведення фестивалю фестиваль
«Мистецькі зірочки Голованівщини»

Травень

Забезпечено проведення свята «Останнього
дзвоника»
Протягом ІІ кварталу 2018 року забезпечено
належне проведення в районі заходів з нагоди
відзначення державних свят та пам’ятних дат

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу
(згідно
затвердженог
о графіком)
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
(згідно з

5
Бугаєнко О.П.
Піддубна В.Ф.
Фоменко М.П.
Заступники голови
райдержадміністраці
ї згідно з розподілом
функціональних
повноважень
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Піщик Т.В.
Дудник А.А.

Забезпечено перевірку стану ведення діловодства у
структурних підрозділах райдержадміністрації

Лужанська Л.В.
Кобзар О.В.

Забезпечено своєчасного доведення розпорядчих
документів голови районної державної адміністрації
Забезпечено надання методичної допомоги по
організації контролю в структурних підрозділах
райдержадміністрації

Лужанська Л.В.
Кобзар О.В.
Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

Забезпечено організацію проведення виїзних прийомів Лужанська Л.В.
громадян керівництвом районної державної
Копієвська Л.М.
адміністрації

1

2

55.

Здійснення контролю за дотриманням термінів
виконання документів органів влади вищого рівня та
власних розпоряджень
Приймання документів на державне зберігання від
фондоутворювачів НАФ
Забезпечення ведення організаційно-правової
підготовки щодо планового уточнення даних Реєстру
виборців
Забезпечити щомісячне надання інформації органами –
надавачам з питань поновлення персональних даних
Реєстру
Здійснювати аналіз, узагальнення інформації органів –
надавачів з питань поновлення персональних даних
Реєстру
Направлення запитів до суб’єктів надання відомостей
періодичного поновлення
Підготовка нагородних матеріалів

56.
57.

58.

59.

60.
61.

3
окремим
графіком)
Постійно

Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

Забезпечено Приймання документів на державне
зберігання від фондоутворювачів НАФ
Забезпечено ведення організаційно-правової
підготовки щодо планового уточнення даних Реєстру
виборців

Лужанська Л.В.
Мороченець О.В.
Лужанська Л.В.
Хмільова О.Л.

До п’ятого
числа
щомісяця
Протягом
кварталу

Забезпечено щомісячне надання інформації органами
– надавачам з питань поновлення персональних даних
Реєстру

Лужанська Л.В.
Хмільова О.Л.

Здійснено аналіз, узагальнення інформації органів –
надавачів з питань поновлення персональних даних
Реєстру

Лужанська Л.В.
Хмільова О.Л.

По мірі
необхідності
Протягом
кварталу

Здійснено направлення запитів до суб’єктів надання
відомостей періодичного поновлення
Здійснюється підготовка нагородних матеріалів щодо
відзначення державними нагородами України кращих
працівників району з нагоди професійних свят
Забезпечено навчання державних службовців. (згідно
окремого графіка)
Забезпечено моніторинг стану суспільно-політичної
ситуації в районі

Лужанська Л.В.
Хмільова О.Л.
Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.

ІІ квартал
Протягом
кварталу

Відповідно до
графіка
Протягом
кварталу

64.

Організаційне забезпечення і проведення комплексних
та галузевих перевірок щодо здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади виконавчими
комітетами сільських, селищних рад

65.

Організаційне забезпечення підготовки і проведення

Протягом
кварталу
Згідно з
окремим
графіком
Протягом

63.

5

Забезпечено здійснення контролю за дотриманням
термінів виконання документів

Забезпечення навчання державних службовців у центрі
підвищення кваліфікації державних службовців
Проведення моніторингу стану суспільно-політичної
ситуації в Голованівському районі

62.

4

Забезпечено і проведено комплексні та галузеві
перевірки щодо здійснення делегованих повноважень
органів виконавчої влади виконавчими комітетами
сільських, селищних рад відповідно до графіка

Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.
Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.
Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Забезпечено організаційну підготовку і проведення

Лужанська Л.В.

1

1.

2.

2
засідань колегій, нарад, семінарів

3
4
засідань
колегій,
нарад,
семінарів
кварталу
VІ. Заходи по здійсненню контролю
Здійснено перевірки мобілізаційної готовності органів
Перевірка мобілізаційної готовності органів місцевого
Протягом
місцевого самоврядування, організацій підприємств та
самоврядування, організацій підприємств та установ
кварталу
установ району Надіслано інформацію на ОДА
району
Забезпечено організацію роботи щодо здійснення
Організація роботи щодо здійснення контролю за
Протягом
контролю за станом виконавської дисципліни,
станом виконавської дисципліни, організацію
кварталу
організацію виконання завдань, визначених актами і
виконання завдань, визначених актами і дорученнями
дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів
Президента України, Кабінету Міністрів України,
України, розпорядженнями голови обласної державної
розпорядженнями голови обласної державної
адміністрації та районної державної адміністрації.
адміністрації та районної державної адміністрації
Надіслано інформацію на ОДА

4.

Здійснення постійного контролю за виконанням
Програми соціально-економічного розвитку на 2018
рік
Про стан надання адміністративних послуг в районі

5.

Про стан надання учасникам АТО земельних ділянок

6.

Про стан використання водних об’єктів, земель
водного фонду та водних біоресурсів в районі

7.

Здійснення контролю щодо реалізації державної
політики у сфері раціонального використання та
охорони земель

Протягом
кварталу

8.

Несанкціоновані вирубки лісу, Комплексна програма
охорони навколишнього середовища
Здійснення контролю за повнотою та своєчасністю
платежів до бюджету району

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

3.

9.
11.

Аналіз виконання доходної та видаткової частини

5
Кучмій Т.Д.
Голімбієвський О.Д.
Копієвський М.Д.
Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

Протягом
кварталу

Забезпечено здійснення контролю за виконанням
Програми соціально-економічного розвитку на 2018
рік

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Забезпечено здійснення контролю за станом надання
адміністративних послуг в районі
Забезпечено здійснення контролю за станом надання
учасникам АТО земельних ділянок
Забезпечено здійснення контролю за станом
використання водних об’єктів, земель водного фонду
та водних біоресурсів в районі. Надіслано інформацію
на ОДА
Забезпечено здійснення контролю щодо реалізації
державної політики у сфері раціонального
використання та охорони земель. Надіслано
інформацію на ОДА
Забезпечено здійснення контролю щодо
несанкціонованої вирубки лісу
Здійснено контроль за повнотою та своєчасністю
платежів до бюджету району. Надіслано інформацію
на ОДА
Здійснено аналіз виконання доходної та видаткової
частини районного бюджету та бюджетів сільських,

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Копієвський М.Д.
Рибак І.Ф.
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Квітень

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
Артвіх І.О.
Дудар В.С.
Копієвський М.Д.

1

2
районного бюджету та бюджетів сільських, селищних
рад у 2018 році
Перевірка цільового і ефективного використання
бюджетних коштів головними розпорядниками коштів
районного бюджету та бюджетів сільських, селищних
рад
Перевірка стану виконання заходів озеленення та
благоустрою населених пунктів
Про стан готовності господарського комплексу області
до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року

Протягом
кварталу

14.

Про активізацію впровадження процесів
децентралізації влади

Протягом
кварталу

15.

Здійснення контролю розрахунків, щодо надання
послуг на підприємствах та організаціях, що надають
послуги.
Здійснення контролю, щодо дотримання законодавства
про працю на підприємствах, організаціях, установах
району

Постійно

12.

13.

16.

17.

Здійснення контролю за релігійною ситуацією та
станом додержання в районі чинного законодавства
України про свободу совісті та релігійні організації

18.

Здійснювати контроль за проведенням акції «Зірка
пам’яті» в районі

19.

Здійснення контролю щодо виконання Закону України
«Про доступ до публічної інформації» в
райдержадміністрації

3
Травень
Червень
Квітень
Травень
Червень
Квітень

Квітень
Травень
Червень

4

селищних рад у 2018 році. Надіслано інформацію на
ОДА
Забезпечено перевірку цільового і ефективного
використання бюджетних коштів головними
розпорядниками коштів районного бюджету та
бюджетів сільських, селищних рад

Копієвський М.Д.
Дудар В.С.

Забезпечено перевірку стану виконання заходів
озеленення та благоустрою населених пунктів
Забезпечено здійснення контролю за станом
готовності господарського комплексу області до
роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.
Надіслано інформацію на ОДА
Забезпечено здійснення контролю за активізацію
впровадження процесів децентралізації влади.
Надіслано інформацію на ОДА

Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.

Забезпечено здійснення контролю розрахунків, щодо
надання послуг на підприємствах та організаціях, що
надають послуги.

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Забезпечено здійснення контролю щодо дотримання
законодавства про працю на підприємствах,
організаціях, установах району. Надіслано
інформацію на ОДА
Забезпечено здійснення контролю за релігійною
ситуацією та станом додержання в районі чинного
законодавства України про свободу совісті та
релігійні організації

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Червень до 20
числа місяця
наступного за
звітним
Забезпечено здійснення контролю за проведенням
Протягом
акції «Зірка пам’яті» в районі. Надіслано інформацію
кварталу
на ОДА

Протягом
кварталу

5
Дудар В.С.

Здійснено контроль щодо виконання Закону України
«Про доступ до публічної інформації» в
райдержадміністрації. Надіслано інформацію на ОДА

Копієвський М.Д.
Белінська О.О.

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.

1
20.

2
Організація контролю за виконанням законів України
«Про охорону культурної спадщини» та «Про
археологічну спадщину»

3
Протягом
кварталу

23.

Організація роботи щодо контролю за станом
виконавської дисципліни, організацію виконання
завдань, визначених актами і дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями та дорученнями голів обласної та
районної державних адміністрацій

Протягом
кварталу

24.

Здійснення контролю за виконанням органами
місцевого самоврядування району делегованих
повноважень органів виконавчої влади на 2018 рік

Згідно
окремого
графіка

25.

Здійснювати щоденний контроль за проходженням,
підготовкою та оформленням службових документів,
їх своєчасним виконанням, правильністю користування
документами в апараті та структурних підрозділах
райдержадміністрації

Протягом
кварталу

26.

Здійснювати перевірку достовірності відомостей щодо
Протягом
застосування заборон, передбачених частинами
кварталу
третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про
очищення влади»
Про забезпечення виконання в області Указу
Щокварталу Забезпечено виконання в районі Указу Президента
України від 07 лютого 2008 року № 109.
Президента України від 07 лютого 2008 року № 109
до 05 числа
Надіслано інформацію на ОДА
«Про першочергові заходи щодо забезпечення
місяця
реалізації та гарантування конституційного права на
наступного за
звернення до органів державної влади та органів
звітним
місцевого самоврядування»
VІІ. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя
Забезпечено вивчення роботи та здійснення контролю
Вивчення роботи виконавчих комітетів сільських,
Протягом

27.

1.

4

Забезпечено організацію контролю за виконанням
законів України «Про охорону культурної спадщини»
та «Про археологічну спадщину». Надіслано
інформацію на ОДА

5
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.

Забезпечено організацію контролю за станом
виконавської дисципліни, організацію виконання
завдань, визначених актами і дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями та дорученнями голови
обласної державної адміністрації та районної
державної адміністрації

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Забезпечено здійснення контролю згідно
затвердженого графіка

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Забезпечено здійснення щоденного контроль за
проходженням, підготовкою та оформленням
службових документів,
їх своєчасним виконанням, правильністю
користування документами в апараті та структурних
підрозділах райдержадміністрації
Здійснено перевірку достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами
третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про
очищення влади». Надіслано інформацію

Лужанська Л.В.
Кобзар О.В.

Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.
Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

Копієвський М.Д.

1

2
селищних рад щодо виконання місцевих бюджетів

3
кварталу

2.

Проведення моніторингу стану містобудівної
діяльності на території району
Обстеження стану охорони праці в
сільськогосподарських підприємствах району

Протягом
кварталу
Згідно з
графіком
протягом
року
Протягом
кварталу

3.

5.

6.

8.

Залучення сільгоспвиробників до інвестиційних
проектів суміжних підприємств, громадських та інших
організацій які мають відношення до виробництва,
переробки, зберігання, реалізації сільськогосподарської
продукції
Вивчення стану торговельного та побутового
обслуговування населення в районі

Вивчення стану цивільного захисту, готовності органів
управління, сил і засобів до дій за призначенням

Стан і тенденції соціально-економічного розвитку
району у 2018 році та показники по кварталах 2018
року
10. Перевірка відповідності тарифів на житловокомунальні послуги їх собівартості
11. Підготовка переліку об`єктів, що плануються до
фінансування та будуть введені в експлуатацію у
2018 році
12. Вивчення стану справ щодо розвитку виробництва і
створення нових робочих місць
9.

4

щодо виконання місцевих бюджетів. Розглянуто на
засіданні колегії РДА
Забезпечено проведення моніторингу стану
містобудівної діяльності на території району
Забезпечено обстеження стану охорони праці в
сільськогосподарських підприємствах району

5
Дудар В.С.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Вивчено питання залучення сільгоспвиробників до
інвестиційних проектів суміжних підприємств,
громадських та інших організацій які мають
відношення до виробництва, переробки, зберігання,
реалізації сільськогосподарської продукції

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Щомісячно до 8 числа забезпечено проведення
відповідного аналізу. Постійно діє робоча група по
координації контролю ситуації на споживчому ринку
району в яку входять спеціалісти районної санітарної
епідеміологічної станції, пожежного нагляду,
державної ветеринарної медицини, управління
економіки та розвитку інфраструктури .
Забезпечено вивчення стану цивільного захисту,
готовності органів управління, сил і засобів до дій за
призначенням
Забезпечено стан і тенденції соціально-економічного
розвитку району у 2018 році та показники по
кварталах 2018року

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Забезпечено перевірки відповідності тарифів на
житлово-комунальні послуги їх собівартості
Підготовлено перелік об’єктів, що плануються до
фінансування та будуть введені в експлуатацію у 2018
році

Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.

Протягом
кварталу

Забезпечено вивчення стану справ щодо розвитку
виробництва і створення нових робочих місць

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

1
2
13. Вивчення роботи громадських інспекцій у справах
неповнолітніх при виконавчих комітетах сільських,
селищних рад
14. Вивчення ситуації в районі щодо зайнятості дітей,
залучення їх до навчання, працевлаштування
неповнолітніх; виявлення причин бездоглядності та
безпритульності серед дітей
15. Здійснити перевірку всіх сільських та міських
бібліотек
16. Здійснити перевірку роботи сільських будинків
культури та сільських клубів
17. Вивчення роботи консультаційного пункту при
пологовому відділенні центральної районної лікарні

3
Протягом
кварталу

18. Вивчення роботи виконавчих комітетів сільських,
селищних рад щодо додержання чинного
законодавства України про свободу совісті та релігійні
організації

Протягом
кварталу

19. Вивчення за місцем проживання потреб учасників АТО
та їх сімей і визначення видів соціальної допомоги,
яких вони потребують (складання соціального
паспорта потреб учасників АТО) та надання комплексу
соціальних послуг сім’ям військовослужбовців,
загиблих і поранених учасників АТО
20. Вивчення досвіду роботи виконавчих комітетів
сільських та селищних рад щодо виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади,
визначених Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
21. Вивчення стану суспільно-політичної ситуації в районі

Протягом
кварталу

22. Проведення інформаційно-аналітичного аналізу

4

Забезпечено вивчення роботи громадських інспекцій у
справах неповнолітніх при виконавчих комітетах
сільських, селищних рад

5
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Протягом
кварталу

Вивчено шляхом проведення рейдів
згідно графіка. Вивчено стан справ щодо ведення
обліку багатодітних та соціально-незахищених сімей
виконавчими комітетами сільських, селищних рад.

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Забезпечено вивчення діяльності сільських бібліотек

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Колесник О.М.

Забезпечено вивчення питання кадрового
забезпечення закладів культури району
Забезпечено вивчення роботи консультаційного
пункту при пологовому відділенні центральної
районної лікарні
Забезпечено вивчення роботи виконавчих комітетів
сільських, селищних рад щодо додержання чинного
законодавства України про свободу совісті та
релігійні організації. Підготовлено аналітичні
матеріали.
Забезпечено вивчення потреб учасників АТО та їх
сімей і визначення видів соціальної допомоги, яких
вони потребують та надання комплексу соціальних
послуг сім’ям військовослужбовців, загиблих і
поранених учасників АТО

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.

Бугаєнко О..П.
Кучмій Т.Д.

Протягом
кварталу

Забезпечено вивчення досвіду роботи виконавчих
комітетів сільських та селищних рад щодо виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Протягом
кварталу
Протягом

Забезпечено вивчення стану суспільно-політичної
ситуації в районі
Забезпечено здійснення інформаційно-аналітичного

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.
Лужанська Л.В.

1

2
забезпечення здійснення внутрішньої політики в районі
та моніторингу засобів масової інформації

3
кварталу

4

5

аналізу забезпечення здійснення внутрішньої політики Кучмій Т.Д.
в районі та моніторингу засобів масової інформації

_________________________

