ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівник апарату Голованівської
районної державної адміністрації
Лужанська Л.В.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
про стан виконання плану роботи Голованівської районної державної адміністрації
за 2018 рік
№
п\п

Запланований захід

Запланована
дата
виконання

1

2

3

1.

2.

3.

Інформація про стан виконання (дата
проведення, розглянуті питання, роботу,
що проведена, причину невиконання
заходів)
4

І. Засідання колегії Голованівської районної державної адміністрації
Про підсумки соціально-економічного розвитку
26 січня
Питання розглядалося на розширеному засіданні
Голованівського району за 2017 рік
колегії райдержадміністрації 27 січня 2017 року.
Протокол колегії № 1
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 31.01.2018 №28-р
Про стан виконання вимог Закону України «Про звернення
26 січня
Питання розглядалося на розширеному засіданні
громадян», Указу Президента України
колегії райдержадміністрації 27 січня 2017 року.
Протокол колегії № 1
від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
За результатами розгляду видано розпорядження
на звернення до органів державної влади та органів місцевого
голови РДА від 29.01.2018 №27-р
самоврядування» у 2017 році та делегованих повноважень
органів виконавчої влади щодо розгляду звернень громадян,
визначених статтею 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчими комітетами сільських,
селищних рад
Про підведення підсумків виконання доходної та видаткової
23 лютого
Питання розглядалося на розширеному засіданні
частини районного бюджету за 2017 рік та виконання
колегії райдержадміністрації 27 січня 2017 року.

Відповідальні

5
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Лужанська Л.В.
Тимановська Н.О

Копієвський М.Д.
Дудар В.С.

1

4.

5.

2

делегованих повноважень органів виконавчої влади
виконавчими комітетами сільських, селищних рад у галузі
бюджету та фінансів
Про стан виконавської дисципліни, організацію виконання
завдань, визначених актами і дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів
обласної та районної державних адміністрацій за підсумками
IV кварталу 2017 року
Про стан виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчим комітетом Ємилівської сільської
ради в порядку контролю за виконанням розпорядження голови
райдержадміністрації від 07 листопада 2017 року № 321-р

3

23 лютого

23 лютого

6.

Про стан виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчими комітетами сільських,
селищних рад в галузі охорони здоров’я

23 березня

7.

Про підведення підсумків соціально – економічного розвитку
Голованівського району у 2017 році та визначення завдань
щодо забезпечення сталого розвитку у 2018 році.

23 березня

8.

Про стан виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчим комітетом Клинівської
сільської ради у галузі культури

27 квітня

9.

Про стан кадрової роботи в апараті та структурних підрозділах
районної державної адміністрації

27 квітня

10.

Про стан захворюваності на туберкульоз у районі.

27 квітня

4

Протокол колегії № 2
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 01.03.2018 №60-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 27 січня 2017 року.
Протокол колегії № 2
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 28.02.2018 №51-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 27 січня 2017 року.
Протокол колегії № 2
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 31.01.2018 №52-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 27 січня 2017 року.
Протокол колегії № 3
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 29.03.2018 №88-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 27 січня 2017 року.
Протокол колегії № 3
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 26.03.2018 №82-р
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 №114-р
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 №115-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 27 квітня 2018 року.
Протокол колегії № 4

5

Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Бугаєнко О.П.
Фоменко М.П.

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.

Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.

Бугаєнко О.П.
Фоменко М.П.

1

2

3

11.

Про стан виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади у сфері регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища виконавчим
комітетом Красногірської сільської ради

25 травня

12.

Про виконання показників Програми соціального і
економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік у І
кварталі 2018 року

25 травня

13.

Про стан виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчим комітетом Капітанської сільської
ради

22 червня

14.

Про стан дотримання законодавства про працю на
підприємствах, установах і організаціях району

22 червня

15.

Про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації по
виконанню Закону України «Про звернення громадян» та Указу
Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування» за І
півріччя 2018 року
Про стан реалізації в районі державної політики щодо захисту
прав та законних інтересів дітей

27 липня

Про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчо

27 липня

16.

17.

27 липня
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За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 02.05.2018 №116-р
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
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
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 22 червня 2018
року. Протокол колегії № 5
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 25.06.2018 №163-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 22 червня 2018
року. Протокол колегії № 5
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 27.06.2018 №168-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 27 липня 2018 року.
Протокол колегії № 7
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 30.07.2018
№ 195-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 27 липня 2018 року.
Протокол колегії № 7
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 30.07.2018
№ 194-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні

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.

Лужанська Л.В.
Тимановська Н.О.

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Бугаєнко О.П.

1

18.

19.

20.

21.

2

3

Про стан готовності навчальних закладів району до роботи в
осінньо-зимовий період 2018/2019 року та виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади
виконавчими комітатами сільських, селищних рад
у галузі освіти
Про підсумки роботи господарського комплексу
Голованівського району та виконання показників програми
соціально-економічного розвитку району на 2018 рік та
Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року у I
півріччі 2018 року
Про стан виконавської дисципліни, організацію виконання
завдань, визначених актами і дорученнями Президента України,
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної
державної адміністрації та районної державної адміністрації за
підсумками І півріччя 2018 року
Про стан виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчим комітетом Перегонівської
сільської ради з питань охорони навколишнього природного
середовища та дотримання санітарного законодавства

24 серпня

влади у сфері соціального захисту населення Свірнівської
сільської ради

31 серпня

31 серпня

28 вересня

22.

Про підсумки оздоровчої кампанії 2018 року

28 вересня

23.

Про підготовку господарського комплексу району до роботи в
осінньо-зимовий період 2018/2019 років

28 вересня

24.

Про стан і основні завдання з виконання повноважень щодо

28 вересня

4

колегії райдержадміністрації 27 липня 2018 року.
Протокол колегії № 7
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 30.07.2018
№ 196-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 31 серпня 2018
року. Протокол колегії № 8
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 06.09.2018 № 223-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 31 серпня 2018
року. Протокол колегії № 8
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 06.09.2018 №224-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 31 серпня 2018
року. Протокол колегії № 8
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 09.09.2018 № 221-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 28 вересня 2018
року. Протокол колегії № 9
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 05.10.32018 №255-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 28 вересня 2018
року. Протокол колегії № 9
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 05.10.2018 №254-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні
колегії райдержадміністрації 28 вересня 2018
року. Протокол колегії № 9
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 03.10.2018 №248-р
Питання розглядалося на розширеному засіданні

5

Дудник А.А.

Бугаєнко О.П.
Туз С.В.

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
Коломійчук Р.А
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Копієвський М.Д.
Белінська О.О.

Копієвський М.Д.

1

2

сприяння розвитку малого і середнього бізнесу у 1 півріччі
2018 року

3

25.

Про стан виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчим комітетом Голованівської
сільської ради в галузі житлово-комунального господарства

26 жовтня

26.

Про стан розвитку культури у Голованівському районі

26 жовтня

27.

Про підсумки роботи господарського комплексу
Голованівського району за ІІІ квартал 2018 року та виконання
показників програми соціально-економічного розвитку району
на 2018 рік за 9 місяців 2018 року

23 листопада

28.

Про підсумки проведення комплексу аграрних робіт в
агропромисловому комплексі району

23 листопада

29.

Про стан виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчими комітетами Молдовської та
Шепилівської сільських рад щодо запобігання бездоглядності
неповнолітніх

23 листопада

30.

Про підсумки роботи управління соціального захисту
населення райдержадміністрації за 11 місяців 2018 року

28 грудня

31.

Про виконання районної програми зайнятості населення до
2020 року та виконання делегованих повноважень органів

28 грудня

4

колегії райдержадміністрації 28 вересня 2018
року. Протокол колегії № 9
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 01.10.2018 №246-р
Розглядалося на розширеному засіданні колегії
райдержадміністрації 26 жовтня 2018 року.
Протокол колегії № 10
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 29.10.2018 № 279-р
Розглядалося на розширеному засіданні колегії
райдержадміністрації 26 жовтня 2018 року.
Протокол колегії № 10
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 30.10.2018 № 281-р
Розглядалося на розширеному засіданні колегії
райдержадміністрації 23 листопада 2018 року.
Протокол колегії № 11
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 30.11.2018 № 331-р
Розглядалося на розширеному засіданні колегії
райдержадміністрації 23 листопада 2018 року.
Протокол колегії № 11
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 30.11.2018 № 332-р
Розглядалося на розширеному засіданні колегії
райдержадміністрації 23 листопада 2018 року.
Протокол колегії № 11
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 30.11.2018 № 333-р
Розглядалося на розширеному засіданні колегії
райдержадміністрації 28 грудня 2018 року.
Протокол колегії № 12
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 29.12.2018 № 379-р
Розглядалося на розширеному засіданні колегії
райдержадміністрації 28 грудня 2018 року.

5

Артвіх І.О.

Копієвський М.Д.
Белінська О.О.

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Бугаєнко О.П.
Кравченко Л.П.

1

32.

33.

1.

2.

3.

4.

2

виконавчої влади виконавчими комітетами сільських,
селищних рад з питань зайнятості населення

3

4

Протокол колегії № 12
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 29.12.2018 № 377-р
Про забезпечення виконання у 2018 році Програми розвитку
28 грудня
Розглядалося на розширеному засіданні колегії
земельних відносин у Голованівському районі на 2017-2020
райдержадміністрації 28 грудня 2018 року.
роки
Протокол колегії № 12
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 29.12.2018 № 380-р
Про стан справ у галузі тваринництва у Голованівському
28 грудня
Розглядалося на розширеному засіданні колегії
районі
райдержадміністрації 28 грудня 2018 року.
Протокол колегії № 12
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 29.12.2018 № 378-р
ІІ. Засідання колегії структурних підрозділів райдержадміністрації
Засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
1. Аналіз випадків травматизму в загальноосвітніх навчальних
Лютий
28.02.2018 – проведено засідання
закладах району.
2. Про реєстрацію учнів 11 класу на ЗНО 2018 року.
3. Аналіз використання бюджетних коштів в галузі «Освіта».
1. Атестація педагогічних працівників як засіб стимулювання
Квітень
27.04.2018 - проведено засідання
безперервного підвищення рівня 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 навчальних
Червень
22.06.2018 - проведено засідання
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. Про підготовку закладів освіти до нового 2018-2019
Серпень
31.08.2018 - проведено засідання
навчального року.
2. Про підсумки державної підсумкової атестації та результати

5

Копієвський М.Д.
Рибак І.Ф.

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Туз С.В.

Туз С.В.

Туз С.В.

Туз С.В.

1

5.

6.

2

ЗНО у 2017-2018 навчального року.
3. Про стан організації методичної роботи в закладах освіти
району.
1. Про підсумки оздоровлення, відпочинку дітей, учнівської
молоді влітку 2018 року.
2. Про охоплення дітей навчанням у
2018-2019 навчальному році (інструкція з обліку дітей
та підлітків шкільного віку).
3. Про стан виконання комплексної програми розвитку освіти
району на 2018-2021 роки.
4. Про підготовку закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий
період 2018-2019 навчального року.
1. Про стан виконання районної програми з профілактики
дитячої безпритульності та бездоглядності серед
неповнолітніх.
2. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних
закладах району.
3. Про стан виконання комплексної програми розвитку освіти
району на 2017-2020 роки.

1.

Оперативної групи з питань надзвичайних ситуацій

2.

Районної постійно діючої комісії з розгляду звернень громадян

3.

Ради регіонального розвитку Голованівського району

3

4

5

Жовтень

26.10.2018 - проведено засідання

Туз С.В.

Грудень

22.11.2018 - проведено засідання

Туз С.В.

ІІІ. Засідання
По мірі
Не проводилось, не було необхідності
необхідності
Щомісячно,
відповідно до
графіка
Щокварталу

Голімбієвський О.Д.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Проведено засідання районної постійно діючої
Голімбієвський О.Д.
комісії з розгляду звернень громадян відповідно
Лужанська Л.В.
до графіка
Тимановська Н.О
Проведено 30.03.2018. Розглянуто питання: про Голімбієвський О.Д.
важливість проведення освітньої та медичної Лужанська Л.В.
реформи на території району, реалізації
соціальних проектів, відновлення дорожньої
інфраструктури
22.06.2018 - Розглядалося питання «Про хід
виконання
програми
розвитку
земельних
відносин у Голованівському районі».
28.09.2018 - Розглянуто питання «Про хід
виконання районної комплексної програми

1

4.

5.

2

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

3

По мірі
необхідності
Щомісяця

4

5

соціальної підтримки сімей загиблих учасників
антитерористичної операції, військовослужбовців
і поранених учасників антитерористичної
операції та вшанування пам’яті загиблих на 20162020 роки».
23.11.2018 – озглянуто питання: про заходи щодо
підвищення якості освіти у сільській місцевості
Не проводилось, за відсутністю звернень
Голімбієвський О.Д.
Плахотнюк А.М.
16.01.2018 - На даному засіданні розглянуто
питання: про недопущення виникнення
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
ускладненням погодних умов зимовий період
2018 року.
31.01.2018 - На даному засіданні розглянуто
питання: Передбачення необхідного
фінансування для реалізації заходів щодо
поліпшення стану пожежної безпеки закладів
культури у місцевому бюджеті на 2018 рік.
07.05.2018 - На даному засіданні розглянуті
питання: Щодо забезпечення санітарноепідеміологічного 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

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

1

2

6.

Комісії по координації заходів по стабілізації на споживчому
ринку району

7.

Районної ради з питань безпеки життєдіяльності населення

8.

Спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій

3

Щомісяця

Щокварталу
По мірі

4

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.
Проведено: 03.07; 05.07; 26.07; 27.07; 06.08;
15.08; 12.09.2018
01.11.2018 - розглянуто питання: про готовність
органів та сил цивільного захисту
Голованівського району до дій при виникненні
надзвичайних ситуацій і подій в осінньо-зимовий
період 2018/2019 років, та відповідальних за
організацію функціонування пунктів обігріву та
життєзабезпечення населення.
05.12.2018 – про реалізацію ІТЗ ЦЗ в
містобудівній документації
18.12.2018 – про затвердження переліку
найпростіших укриттів
06.02.2018 - розглянуто питання: про цінову
політику в районі.
30.05., 01.06.2018 – Розглянуто питання:
1.Ціннова ситуація в районі та дотримання
законодавства про захист прав споживачів.
21.09.2018 – розглянуті питання про перевірку
закладів торгівлі і громадського харчування; про
проведення заходів направлених на ліквідацію
стихійної торгівлі
21.12.2018 – проведено обстеження торговельних
точок та ринку
11.05, 04.06, 14.06.2018
01.07.2018 Розглянуто питання безпечної
життєдіяльності населення
Не проводилась
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Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

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

1

2

3

9.

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

необхідності
По мірі
необхідності

10.

Робочої групи з координації використання залізничного
рухомого складу

Щокварталу

11.

Районної комісії з питань санації, реструктуризації та
банкрутства підприємств

Щокварталу

12.

Районного організаційного комітету з питань виставкової
діяльності

По мірі
необхідності

13.

Комісії з планування, організації дорожнього руху та його
безпеки в Голованівському районі

По мірі
необхідності

4
25.05.2018 - Розглянуто питання: 1. Про
виконання протокольних доручень першого
заступника голови обласної державної
адміністрації від 26 березня 2018 року №0115/61/0.1 та від 24 квітня 2018 року № 0115/91/0.2
2. Координація і контроль за здійсненням
операцій з металобрухтом
19.03.2019 - розглянуто питання: про
ефективність використання та організація вагонів
спрямованих на прискорення їх обігу,
безумовного дотримання норм простоїв під
вантажними операціями
31.07.2018 – розглянуто питання: про виконання
листа облдержадміністрації від 20 липня 2018
року №455/01-31 «Про збереження життя та
здоров’я людини»
11.06.2018 Розглянуто питання: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
26.09.2018 – відбулося засідання з питань санації,
реструктуризації та банкрутства підприємств
07.09.2018 Було розглянуто питання про участь
району у Всеукраїнській агропромисловій
виставці «АГРОЕКСПО-2018». Крім виставкової
промислової продукції на виставці буде
реалізовуватися продукція місцевих аграріїв.
23.01.2018 - Розглянуто питання: про
недопущення виникнення надзвичайних ситуацій,
пов’язаних з ускладненням погодних умов у
зимовий період 2018 року.
23.03.2018 –
1.Про ремонт, реконструкцію та утримання доріг

5

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.

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

1

2

3

14.

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

Щомісяця

15.

Районної робочої групи з прискореного перегляду
регуляторних актів

По мірі
необхідності

4

комунального значення за 2 місяці 2018 року 2.
Про пільгове перевезення пасажирів 3. Про
звернення до ДП «Кіровоградоблавтодор» та
Службі автомобільних доріг в Кіровоградській
області виділення коштів на поточний середній
ремонт доріг на відрізку автодороги Тальне Кам’янече – Голованівськ – Благовіщенське.
10.05.2018
1. Про планування, організацію дорожнього руху
та його безпеки.
10.08.2018 – розглянуті питання:про стан
дорожнього руху та його безпеку у І півріччі 2018
року; про стан дорожньої мережі; профілактика та
проведення заходів з безпеки дорожнього руху
16.10.2018 – розглянуто питання: 1. Про проект
районної комплексної програми розвитку
автомобільного транспорту та забезпечення
безпеки дорожнього руху у Голованівському
районі на 2018 - 2022 роки.;
16.11.2018 - Про планування, організацію
дорожнього руху та його безпеки.
19.12.2018 - Про планування об’єктів поточного
середнього ремонту автомобільних доріг
загального користування місцевого значення у
2019 році
20.03.2018 - Розглянуто питання: додержання
вимог та правил роздрібної торгівлі на території;
посилення боротьби з незаконним виробництвом
та обігом алкогольних напоїв
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

5

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

1

2

3

16.

Комісії з питань упорядкування підприємницької діяльності,
пов’язаної з геологічним вивченням надр
та видобування корисних копалин

По мірі
необхідності

17.

Конкурсної комісії районної державної адміністрації

По мірі
необхідності

18.

Робочої групи по проведенню безстрокової Всеукраїнської
кампанії із забезпечення чистоти і порядку в населених
пунктах району

19.

Робочої групи з підготовки господарського комплексу району
до роботи в осінньо-зимовий період
Містобудівної ради

20.
21.
22.
23.

Районної робочої групи з підготовки проекту перспективного
плану формування територій громад в районі
Комісії з питань перевірки та перегляду договорів оренди
земельних ділянок державної власності
Комісії з вирішення питань надання та вилучення земельних

Щомісяця

По мірі
необхідності
По мірі
необхідності
По мірі
необхідності
По мірі
необхідності
По мірі

4

регуляторними органами та суб’єктами
господарювання;
- недопущення прийняття економічно
недоцільних та неефективних регуляторних актів
30.07.2018 – розглянуто питання про
забезпечення реалізації державної регуляторної
політики
20.11.2018 – про план діяльності РДА з
підготовки проектів регуляторних актів на 2019
14.03.2018 Розглянуто питання: Гірничотехнічна
рекультивація як основа відновлення порушених
земель у наслідок видобування корисних копалин
та Про мінерально- сировинну базу
Голованівського району.
17.10.2018 – розглянуто питання про
використання надр на території району
Відбулося 4 засідання :на заміщення вакантної
посади державної служби категорії «В» та «Б»
29.05.2018 Протокол №1, 30.05.2018 протокол
№2, 10.07.2018 протокол №3, 13.12.2018
протокол №4
12.04.2018 - проведено суботник до Велекодніх
свят в якому взяли участь всі організації та
установи селища
02.11.2018 року відповідно до всеукраїнської
безстрокової акції з благоустрою «За чисте
довкілля» на території смт Голованівськ
Проведено 22.11.2018
18.10.2018 – розглянуто питання щодо проектів
генеральних планів с. Журавлинка та с. Цвіткове
Не проводилась
Не проводилась
26.06.2018 – Розглянуто питання: розгляд заяв,

5

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.

1

2

3

ділянок фізичним та юридичним особам

необхідності

25.

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

По мірі
необхідності
Щомісяця

26.

Районної протиепідемічної комісії

27.

Комісії з питань надання адресної матеріальної допомоги
громадянам Голованівського району, які опинилися в складних
життєвих обставинах

По мірі
необхідності
Щомісяця

24.

4

які надійшли від фізичних та юридичних осіб
щодо земельних ділянок
11.12.2018 – розглянуто питання розгляд заяв, які
надійшли від фізичних та юридичних осіб щодо
земельних ділянок
Не проводилась
01.02.2018 - Розглянуто питання: Про стану
виплати заборгованості із виплати заробітної
плати на економічно активному підприємству
Голованівського району КП «Аква-Сервіс 07».
25.04.2018 - відбулося засідання
08.06.2018 – Розглянуто питання: Про стан
декларування доходів громадянами та суб’єктами
господарювання.; Про стан надходжень
податкових платежів до бюджетів усіх рівнів за 5
місяців 2018 року.
12.09.2018 – розглянуто питання: Про стан
надходжень податкових платежів до бюджету
усіх рівнів за 8 місяців 2018 року
19.10.2018 – Розглянуто питання:Про
призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям, житлової субсидії,
надання пільг та допомоги внутрішньо
переміщеним особам
12.12.2018 - Розглянуто питання: Про
призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям та житлової субсидії.
Не проводилась
30.01.2018 - На розгляд комісії надійшли заяви
від 15 жителів району, які звернулись за
матеріальною допомогою на лікування,
придбання медичних препаратів та на вирішення
соціально-побутових проблем
13.04.2018 - На розгляд комісії надійшло 25 заяв

5

Рибак І.Ф.

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

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

1

2

3

28.

Координаційної комісії з питань призначення всіх видів
соціальних допомог

По мірі
необхідності

29.

Комісії по встановленню статусу учасника війни

30.

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

По мірі
необхідності
Щокварталу

31.
32.

По мірі
необхідності
Щомісяця

4

5

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.
12.12.2018 - На розгляд комісії надійшли заяви
від жителів району, які звернулись за
матеріальною допомогою на лікування та
придбання медичних препаратів.
Проведено засідання: 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
01.08; 10.08; 22.08.2018 – розглянуті питання про
призначення державних соціальних допомог,
житлових субсидій та соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам
19.09.2018 - розглянуто питання про призначення
державних соціальних допомог та пільг за
фактичним місцем проживання пільговиків
03.10.2018 – Розглянуто питання по призначенню
державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям, житлової субсидії,
надання пільг та допомоги внутрішньо
переміщеним особам
Не проводилось, за відсутністю звернень
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
02.04.2018, 03.10.2018 року
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Не проводилось, за відсутністю звернень
11.01.2018 - Розглянуті питання: про підведення
підсумків щодо обстеження суб’єктів
господарювання та про результати моніторингу,

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

1

2

3

33.

Районної тристоронньої соціально – економічної ради

Щокварталу

34.

Міжвідомчого оперативного штабу з координації роботи щодо
підготовки та проведення оздоровлення та відпочинку дітей у
2018 році

ІІ, ІІІ квартал

35.

Районної тимчасової міжвідомчої робочої групи з питань
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині

Щомісяця

4

проведеного органами Пенсійного фонду,
стосовно страхувальників, які у жовтні 2017 року
нарахували заробітну плану найманим
працівникам менше законодавчо встановленого
мінімуму за умови відпрацювання повного місяця
та повного робочого дня.
22.06.2018 - Розглянуто питання про підсумки
роботи робочої групи по легалізації заробітної
плати та «тіньової» зайнятості протягом січнячервня 2018.
26.07.2018 – розглянуто питання: про виконання
доручень, наданих на попередньому засіданні
робочої групи по легалізації заробітної плати та
«тіньової» зайнятості
31.08.2018 – розглянуто питання:– про підсумки
роботи робочої групи по легалізації заробітної
плати та «тіньової» зайнятості протягом січнясерпня 2018 року
27.09.2018 – розглянуто питання: про підсумки
роботи робочої групи по легалізації заробітної
плати та «тіньової» зайнятості протягом січнявересня 2018 року
Проведено 31.10.2018 Протокол № 10
30.11.2018 протокол № 11
26.12.2018 протокол № 12
22.06.2018 , 21.09.2018 - питання соціальноекономічного розвитку району
29.05.2018 відбулася засідання щодо підготовки
та проведення оздоровлення та відпочинку дітей
у 2018 році
10.09.2018 Проведено засідання з координації
роботи щодо підготовки та проведення
оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році
11.01.2018 - про результати моніторингу,
проведеного органами Пенсійного фонду,
стосовно страхувальників, які у жовтні 2017 року

5

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

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

1

36.

37.

мінімальної заробітної плати

2

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

3

По мірі
необхідності
По мірі
необхідності

4

нарахували заробітну плану найманим
працівникам менше законодавчо встановленого
мінімуму за умови відпрацювання повного місяця
та повного робочого дня.
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.
26.07.2018 – розглянуті питання: про розгляд
інформації головного управління Пенсійного
фонду України в Кіровоградській області щодо
аналітично-моніторингових досліджень по
страхувальникам за травень 2018 року; про
причини нарахування заробітної плати у розмірі
меншому за мінімально встановлений рівень за
даними звітів платників податків
31.08.2018 - розглянуті питання про причини
нарахування заробітної плати у розмірі меншому
за мінімально встановлений рівень за даними
звітів платників податків
27.09.2018 – розглянуто питання про розгляд
інформації головного управління Пенсійного
фонду України в Кіровоградській області щодо
аналітично-моніторингових досліджень по
страхувальникам за липень 2018 року
Не проводилось

21.08.2018 – розглянуто заяву громадянина П.,
жителя селища Голованівськ про направлення
його на альтернативну (невійськову) службу
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Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

1

2

38.

Засідання спостережної комісії

39.

Координаційної ради у справах дітей райдержадміністрації

40.

Комісії з питань захисту прав дитини

3

Щокварталу

Щокварталу

Щомісяця

4

5

10.01.2018 - розглянуто 5 питань: розгляд
постанов, розпоряджень, протоколів та листів, які
надійшли на адресу районної спостережної
комісії; аналіз виконання постанов,
розпоряджень, протоколів та листів, які надійшли
на адресу районної спостережної комісії;
підсумки роботи районної спостережної комісії за
ІV квартал 2017 року; надання звіту про роботу
районної спостережної комісії обласній
спостережній комісії за ІІ півріччя 2017 року
25.09.2018 - розглянуто 3 питання:
розгляд постанов, розпоряджень, протоколів та
листів, які надійшли на адресу районної
спостережної комісії; аналіз виконання постанов,
розпоряджень, протоколів та листів, які надійшли
на адресу районної спостережної комісії; про
роботу управління соціального захисту населення
райдержадміністрації щодо допомоги у
соціальній адаптації особам звільненим з місць
позбавлення волі.
Не проводилось, за відсутністю звернень

Бугаєнко О.П.
Плахотнюк А.М.

09.01.2018 - розглянуто 10 питань:
- про визначення місця проживання дітей 2;про надання дозволу на вчинення правочину - 2; про встановлення опіки та призначення
піклувальника: - про встановлення днів і часів
спілкування: - про виконання ухвали
Голованівського райсуду: - про повернення
дитини батькові: - про затвердження
індивідуальних планів: - про затвердження
висновків стану умов проживання дітей.
18.04.2018 - проведено засідання комісії із
захисту прав дитини, на якому розглянуто 9
питань: - про надання висновку про доцільність

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

1

41.

2

Ради відділу культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації

3

Щомісяця

4

(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;
07.11.2018 - розглянуто 10 питань:
- про звільнення від обов’язків опікуна - 1
- про надання висновку про доцільність
(недоцільність) позбавлення батьківських прав 1;- про визначення місця проживання дитини - 2;про надання дозволу на вчинення правочину – 3; про надання дозволу органу опіки та піклування
щодо довлаштування дитини в прийомну сім’ю 1; - про влаштування малолітньої дитини в сім’ю
патронатного вихователя -1; - про надання згоди
на усиновлення - 1.
18.12.2018 – розглянуто 10 питань, за
результатами розгляду підготовлено 3 проекти
розпоряджень, 1 висновок органу опіки та
піклування Голованівської районної державної
адміністрації
Проведено 17.01; 21.02; 14.03; 11.04; 23.05; 13.06;
18.07; 15.08; 12.09; 17.10; 14.11; 12.12.
1.Про виконання програми соціальноекономічного розвитку району у галузі

5

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В

1

2

3

42.

Комісії сприяння додержання законодавства про свободу
совісті та релігійні організації

Щокварталу

43.

Громадської ради при районній державній адміністрації

Щокварталу

44.

Ради сприяння розвитку громадянського суспільства при
районній державній адміністрації

Щокварталу

4

«культура»; 2.Про роботу музею історії
Голованівського району; 3.Про роботу закладів
культури і мистецтва району.
30.08.2018 – розглянуто питання про дотримання
Пушківською та Липовеньківською сільськими
радами чинного законодавства про свободу
совісті та релігійні організації
24.10.2018 – розширене засідання. Питання для
обговорення: релігійна ситуація в районі та
недопущення конфліктних ситуацій між
представниками релігійних конфесій.
28.03.2018 - відбулося чергове засідання
Громадської ради при райдержадміністрації
28.09.2018 – проведено громадську раду
1. Аналіз стану автомобільних доріг у районі. 2.
Моніторинг харчування дітей в шкільних
їдальнях району.
3. Про стан виконання районної цільової
соціальної програми «Молодь
Голованівщини» на 2016-2020 роки.
19.12.2018 - обговорили та визначилися з
питаннями, які будуть розглянуті у 2019 році на
засіданнях Громадської ради при
райдержадміністрації.
Надано пропозиції до орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю
райдержадміністрації на 2019 рік
28.03.2018 - На порядку денному засідання
було два питання: 1. Про виконання плану дій із
впровадження Ініціативи «Партнерство.
Відкритий Уряд» у 2017 році.
2. Про стан виконання районної програми
сприяння розвитку громадянського суспільства у
2017 році.
17.08.2018 – розглянуто питання «Про виконання
Районного плану заходів щодо реалізації у 2018

5

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.

Бугаєнко О.П.
Гаврищук Є.Л.
Пухната Ю.М.

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.

1

2

3

45.

Центру надання в районі допомоги учасникам АТО

46.

Ради по роботі з кадрами

По мірі
необхідності
Щокварталу

47.

Комісії Голованівської районної державної адміністрації з
питань нагородження

По мірі
необхідності

48.

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»
Районної експертної комісії

Згідно плану
контролю

Районної робочої групи з питань ведення Державного реєстру
виборців

Щокварталу

49.

50.

По мірі
необхідності

4

році Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 20162020»
19.12.2018 - 1.Про районний план заходів щодо
реалізації у 2019 році Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні на 2016-2020 роки. 2. Про роботу Ради
сприяння розвитку громадянського суспільства
при райдержадміністрації у 2018 році. 3.Про
затвердження плану роботи Ради сприяння
розвитку громадянського суспільства при
райдержадміністрації на 2019 рік.
Не проводилось, за відсутністю звернень
Протягом 2018 року відбулося 4 засідання
10.01.2018 протокол №1, від 02.04.2018 протокол
№2, від 27.09.2018 протокол №3, від 18.12.2018
протокол №4
проведено 05.02.2018, 11.06.2018, 12.06.2018,
23.06.2018, 15.08.2018, 05.05.2018, 13.09.2018,
28.09.2018, 10.10.2018,11.10.2018, 19.10.2018,
05.11.2018, 06.12.2018
12.02.2018 По перевірці делегованих
повноважень Ємилівської сільської ради
13.06.2018 По перевірці делегованих
повноважень капітанської сільської ради
09.01.2018 – порядок денний : про розгляд та
схвалення номенклатури справ на 2018 рік
16.08.2018 – розглянуті питання: про розгляд та
затвердження Інструкції з діловодства установ та
організацій району; про розгляд та погодження
положення про архівний підрозділ та положення
про експертну комісію.
23.03.2018 - розглянуто питання про взаємодію
органів Державного реєстру виборців з

5

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.
Хмільова О.Л.

1
1.

2.
3.

2

3

4.

Нарада по організації проведення призову громадян району на
строкову службу

Січень

5.

Нарада «Про декларування доходів державних службовців та
оформлення і ведення особових справ державних службовців»
Медична рада щодо підсумків діяльності медичної галузі за
2017 рік та планів на 2018-й рік

Лютий

7.

Семінар-нарада з соціальними робітниками територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Голованівського району.

Лютий

8.

Семінар-навчання по актуальним питанням дотримання
законодавства про працю, охорону праці та атестації робочих
місць за умовами праці з суб’єктами господарювання різних
форм власності.
Семінар-нарада «Про стан виконання постанови

Лютий

6.

9.

4

виробничими комісіями
ІV. Наради, семінари
Щопонеділкова нарада у голови районної державної
Щопонеділка Забезпечено проведення щопонеділкових нарад з
адміністрації з заступниками голови райдержадміністрації,
заступниками голови райдержадміністрації,
керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та
керівниками структурних підрозділів
територіальних органів міністерств та відомств України району
райдержадміністрації та територіальних органів
міністерств та відомств. Оформлено протоколи та
видано відповідні доручення голови РДА
Проведення семінарів-нарад з клубними та бібліотечними
Протягом року Проведено 7 семінарів-нарад з клубними та
працівниками
бібліотечними працівниками
Про стан фінансування, будівництва, реконструкції та ремонту
Щомісячно
23.03.2018 Проведено нараду про стан
доріг загального користування району
фінансування, будівництва, реконструкції та
ремонту доріг загального користування району

Лютий

Лютий

5
Голімбієвський О.Д.
Лужанська Л.В.

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Голімбієвський О.Д.
Копієвський М.Д.
Бондарук В.В.

17.01.2018 Проведено нараду на якій
обговорювалися проблемні питання проведення
весняного призову
06.02.2018 - Проведено

Бугаєнко О.П.
Плахотнюк А.М.

21.02.2018 - Проведено семінар-нараду.

Лужанська Л.В.

Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.
16.02.2018 – розглянуто питання:Про підсумки Бугаєнко О.П.
діяльності медичної галузі за 2017 рік та планів Піддубна В.Ф.
на 2018-й рік
16.02.2018 - На нараді обговорено питання щодо Бугаєнко О.П.
організації обслуговування підопічних,
Ткач В.Л.
запровадження нових форм та методів роботи.
Розглядалося питання щодо Державного
стандарту Догляду вдома та змін, внесених в
законодавчу базу діяльності територіального
центру, оформлення соціальними робітниками
документації та вчасного надання звітів про свою
роботу.
21.02.2018 Проведено семінар.
Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.

1

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

2

Кабінету Міністрів України від 09 березня 1999 року
№ 339 «Про затвердження порядку контролю за здійсненням
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень
органів виконавчої влади»
Семінар з сільськими та селищними головами, державними
службовцями по вивченню антикорупційного законодавства
Семінар-нарада про правила організації діловодства та
архівного зберігання документів державних органах, органах
місцевого самоврядування, установах та організаціях району
Нарада з питань стану звалищ твердих побутових відходів, їх
збирання та вивезення
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
Нарада з питання підготовки господарського комплексу району
до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року
Нарада про стан підготовки закладів культури району до
роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року
Нарада «Про профілактику правопорушень, попередження
злочинності та дотримання законодавства, яке спрямоване на
соціальний захист дітей
Спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту
ланки по обслуговуванню захисної споруди ПТУ- 38 в смт.
Голованівськ
Нарада «Про стан виконання комплексної програми розвитку
освіти району на 2017-2020 роки
Розширена нарада з виробничих питань для сільських та
селищних голів
Проведення спільної наради з питань підготовки до новорічних
та різдвяних свят

3

4

5

Кучмій Т.Д.

Березень

15.03.2018 - Проведено семінар

Березень

21.03.2018 - Проведено семінар-нараду для
секретарів сільських та селищних рад

Травень

Копієвський М.Д.
Дудар Л.С.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.

Травень

08.05.2018 - проведено наради для сільських та
селищних голів
25.05.2018 – проведено семінар з теми
«Актуальні питання реформування місцевого
самоврядування».
22.05.2018 – Розглянуто 6 питань.

Серпень

Проведено 31.08.2018

Вересень

Проведено 26.09.2018

Жовтень

Проведено 19.10.2018

Копієвський М.Д.
Дудар Л.С.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Жовтень

30.10.2018 -

Листопад

Проведено 21.11.2018

Листопад

09.11.2018 - На порядок денний наради було
винесено 7 питань.

Грудень

Проведено 06.12.2018

Травень

Проведено

Копієвський М.Д,
Плахотнюк А.М.
Лужанська Л.В.
Мороченець О.В.

Голімбієвський О.Д.

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Дудник А.А.
Туз С.В.
Карабенюк Т.Л.

1

2

3

4

5

Нарада з керівниками структурних підрозділів районної
державної адміністрації з надання пропозиції до Орієнтовного
плану проведення консультацій з громадськістю
Нарада з підготовки та проведення штабного тренування з
органами управління цивільного захисту функціональних та
територіальних підсистем ЄДСЦЗ щодо переведення з режиму
функціонування в мирний час на режим
Навчання з питань цивільного захисту по категорії «Інженернотехнічні працівники, які очолюють ланки з обслуговування
захисних споруд цивільного захисту».

Грудень

Проведено 12.12.2018

Грудень

03.12.2018 - про готовність споруд цивільного
захисту до прийняття населення

Копієвський М.Д.

Грудень

20-22.12.2018 - проведено функціональне
навчання з питань цивільного захисту

Копієвський М.Д.

22 січня
27 січня
29 січня
Січень, грудень
15 лютого

15.

Заходи з нагоди Дня Соборності України
Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту
Заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті героїв Крут
Заходи з нагоди новорічних та різдвяних свят
Заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав та 29-ї річниці виведення військ з
Республіки Афганістан
Заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні
Урочисті заходи з нагоди 74-ї річниці вигнання нацистів з
Голованівського району
Заходи з нагоди Міжнародного жіночого дня
(08 березня)
Заходи до 32-ї річниці Чорнобильської трагедії
Заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення та відзначення 73ої річниці Перемоги у Другій світовій війні
Заходи з нагоди вшанування пам’яті жертв політичних
репресій
Заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв
Заходи з нагоди відзначення Дня скорботи
Заходи з нагоди Дня Конституції України та районний
літературно-мистецький фестиваль «Приятранське літо»
Районний фестиваль «Мистецькі зірочки Голованівщини»

16.
17.

Заходи з нагоди Дня Державного Прапора України
Заходи з нагоди Дня незалежності України

22.

23.

24.

V. Організаційні заходи

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.

Проведено 22.01.2018
Проведено 27.01.2018
Проведено 29.01.2018
Проведено 1,2,13.01.2018 та 19.12.2018
Проведено 15.02.2018 на центральній площі
селища

Піщик Т.В.
Піщик Т.В.
Піщик Т.В.
Піщик Т.В.
Піщик Т.В.

20 лютого
16 березня

Проведено 20.02.2018
Проведено 16.03.2018

Піщик Т.В.
Піщик Т.В.

8 березень

Проведено 07.03.2018

Піщик Т.В.

Проведено 26.04.2018
Проведено 8-9.05.2018

Дудник А.А.
Піщик Т.В.

19 травня

Проведено 19.05.2018

Піщик Т.В.

18 травня
22 червня
28 червня

Проведено 18.05.2018
Проведено 22.06.2018
Проведено 28.06.2018

Піщик Т.В.
Піщик Т.В.
Піщик Т.В.

26 квітня
08-09 травня

Червень
23 серпня
24 серпня

Проведено
Проведено 24.08.2018
Проведено 24.08.2018

Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Піщик Т.В.
Піщик Т.В.

1
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
29.

2

Заходи з нагоди Дня партизанської слави
Районне свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти»
Заходи з нагоди 254-ї річниці заснування
смт Голованівськ, День селища
Проведення свята «Першого дзвоника» та свята «Останнього
дзвоника»
Заходи з нагоди Дня рятувальника України
Заходи з нагоди Дня визволення України від нацистських
окупантів
Заходи з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва
Заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи
Заходи з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних
репресій в Україні
Заходи до Дня Святого Миколая та відкриття Новорічної
ялинки
Проведення районного конкурсу «Учитель року»

3

22 вересня
Вересень
14 вересня

4

Проведено 14.10.2018
Проведено 28.10.2018

9 листопада

Проведено 9.11.2018

Піщик Т.В.

21 листопада

Проведено 21.11.2018

23 листопада

Проведено 23.11.2018

.
Піщик Т.В.
Піщик Т.В.

19 грудня
Грудень

Організаційні заходи щодо проведення виїзних прийомів
громадян керівництвом районної державної адміністрації

Протягом року
(згідно з
окремим
графіком)
Відповідно до
графіка

31.

Забезпечення навчання державних службовців у центрі
підвищення кваліфікації державних службовців

32.

Організаційне забезпечення підготовки і проведення засідань
колегій, нарад, семінарів

Протягом
року

1.

Виконання Плану заходів із реалізації Стратегії –
2020 року

Протягом
кварталу

2.

Виконання Програми соціального і економічного розвитку
Голованівського району на 2018 рік
Дотримання законодавства про працю на підприємствах,
організаціях, установах району

Проведено

5

Піщик Т.В.
Піщик Т.В.
Піщик Т.В.

Вересень,
Травень
14 жовтня
28 жовтня

30.

3.

Проведено 22.09.2018
Проведено 23.09.2018
Проведено 14.09.2018

Проведено 19.12.2018
Проведено
Забезпечено заходи щодо проведення виїзних
прийомів громадян керівництвом районної
державної адміністрації
Забезпечено навчання державних службовців у
центрі підвищення кваліфікації державних
службовців
Забезпечено організаційну підготовку
проведення засідань колегій, нарад, семінарів

VІ. Заходи по здійсненню контролю

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Піщик Т.В.

Піщик Т.В.
Туз С.В.
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.
Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Надано інформацію від 01.10.2018 №01-31/3296,
Копієвський М.Д.
від 30.10.2018 № 01-31/3646, від 26.12.2018 № 01- Артвіх І.О.
31/4391
Надано інформацію від 26.09.2018 № 01-31/3194
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Надано інформацію від 28.09.2018 № 01-31/3272, Бугаєнко О.П.
від 05.11.2018 № 01-31/3732
Дудник А.А.

1

2

4.

Про реалізацію право просвітницького проекту «Я маю право!
у 2017-2019 роках

5.

Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування
Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016-2018 роках
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції
розвитку системи електронних послуг в Україні на 2017-2018
роки
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції
розвитку системи громадського здоров’я
Про заходи з відзначення в області 100- річчя подій
Української революції 1917-1921 років

6.
7.

8.
9.

3

До 05 жовтня

Надано інформацію від 17.12.2018 № 01-31/4227

Бугаєнко О.П.

До 05 жовтня

Надано інформацію від 02 жовтня 2018 року

Копієвський М.Д.

До 05 жовтня

Надано інформацію від 01.10.2018 № 01-31/3299

Бугаєнко О.П.

До 01 жовтня
01 листопада
01 грудня
До 10 жовтня

Надано інформацію від 12.12.2018 № 01-31/4166

Бугаєнко О.П.

Надано інформацію від 25.10.2018 № 01-31/3595,
від 21.11.2018 № 01-31/3855, від 14.12.2018 № 0131/4211
Надано інформацію від 20.12.2018 № 01-31/4281

Бугаєнко О.П.

Надано інформацію від 06.12.2018 № 01-31/4109

Бугаєнко О.П.

Надано інформацію від 22.10.2018

Бугаєнко О.П.

Надано інформацію від 07.12.2018
Надано інформацію 15.12.2018 року

Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.

Надано інформацію від 07.12.2018 № 01-31/4117

Бугаєнко О.П.

Надано інформацію від 07.12.2018

Бугаєнко О.П.

Про затвердження плану заходів із впровадження систем
енергетичного менеджменту в бюджетних установах

11.

Про підсумки роботи господарського комплексу району до
До 12, 27
роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року та заходи
жовтня,
щодо підготовки нового опалювального сезону 2018-2019 року 12, 27 листопада,
12, 27 грудня
Здійснення контролю за релігійною ситуацією та станом
До 20 жовтня
додержання в районі чинного законодавства України про
свободу совісті та релігійні організації
Про підготовку відзначення в районі у 2018 році Дня пам’яті та
До 29 жовтня
примирення, 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні
Про популяризацію в районі державних символів України
До 20 грудня
Здійснення контролю щодо виконання Закону України «Про
До 20 грудня
доступ до публічної інформації» в райдержадміністрації
Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору та
До 20 грудня
масових політичних репресій 1937-1938 років
Про затвердження плану заходів з реалізації концепції реформи
До 20 грудня
фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року

13.

14.
15.
16.
17.

5

Надано інформацію від 01.11.2018 № 01-31/3716/1, Бугаєнко О.П.
від 29.11.2018 № 01-31/3948/1, від 27.12.2018 №
Лужанська Л.В.
01-31/4438/1
Надано інформацію від 28.09.2018 № 01-31/3287
Лужанська Л.В.

10.

12.

4

До 01 жовтня
01 листопада
01 грудня
До 05 жовтня

Копієвський М.Д.

1
18.
19.
20.

2

Про затвердження плану заходів на 2017-2018 роки у зв’язку з
85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні
Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення
економічних реформ
Про затвердження Районного плану заходів щодо реалізації у
2018 році Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020

3

4

Надано інформацію від 12.12.2018 № 01-37/4159

До 25 грудня

Надано інформацію від 01.10.2018 № 01-31/331, від Копієвський М.Д.
02.11.2018 № 01-31/3724
Надано інформацію від 13.12.2018
Бугаєнко О.П.

До 30 грудня

VІІ. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя

1.

Вивчення роботи виконавчих комітетів сільських, селищних
рад щодо виконання місцевих бюджетів

Протягом року

2.

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

Протягом року

3.

4.

5.

Залучення сільгоспвиробників до інвестиційних проектів
суміжних підприємств, громадських та інших організацій які
мають відношення до виробництва, переробки, зберігання,
реалізації сільськогосподарської продукції
Комплексні перевірки ринків та інших місць торгівлі в районі

Згідно з
графіком
протягом року
Протягом року

Щомісячно

6.

Вивчення стану торговельного та побутового обслуговування
населення в районі

Протягом року

7.

Збір інформації про пріоритетні для території інвестиційні
проекти, що можуть бути реалізовані у 2018-2019 роках та про
реалізовані у 2017-2018 роках та про реалізовані проекти по
галузях
Вивчення стану цивільного захисту, готовності органів
управління, сил і засобів до дій за призначенням

Січень

8.

5

До 25 грудня

Протягом року

Бугаєнко О.П.

Забезпечено вивчення роботи виконавчих
комітетів сільських, селищних рад щодо
виконання місцевих бюджетів
Забезпечено проведення моніторингу стану
містобудівної діяльності на території району
Забезпечено обстеження стану охорони праці в
сільськогосподарських підприємствах району

Копієвський М.Д.
Дудар В.С.

Забезпечено залучення сільгоспвиробників до
інвестиційних проектів суміжних підприємств,
громадських та інших організацій

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Забезпечено перевірки ринків та інших місць
торгівлі в районі
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 збір інформації про пріоритетні для
території інвестиційні проекти

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

Забезпечено вивчення стану цивільного захисту,
готовності органів управління, сил і засобів до

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

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

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

1

2

3

4

9.

Стан і тенденції соціально-економічного розвитку району у
2018 році та показники по кварталах 2018 року

Протягом року

10.

Перевірка відповідності тарифів на житлово-комунальні
послуги їх собівартості
Підготовка переліку об`єктів, що плануються до фінансування
та будуть введені в експлуатацію у 2018 році

Протягом року

Вивчення стану справ щодо розвитку виробництва і створення
нових робочих місць
Вивчення роботи громадських інспекцій у справах
неповнолітніх при виконавчих комітетах сільських, селищних
рад
Вивчення ситуації в районі щодо зайнятості дітей, залучення їх
до навчання, працевлаштування неповнолітніх; виявлення
причин бездоглядності та безпритульності серед дітей

Протягом року

15.

Здійснити перевірку всіх сільських та міських бібліотек

Протягом року

дій за призначенням
Забезпечено стан і тенденції соціальноекономічного розвитку району у 2018 році та
показники по кварталах 2018 року
Забезпечено перевірки відповідності тарифів на
житлово-комунальні послуги їх собівартості
Забезпечено переліку об`єктів, що плануються до
фінансування та будуть введені в експлуатацію у
2018 році
Забезпечено вивчення стану справ щодо розвитку
виробництва і створення нових робочих місць
Забезпечено вивчення роботи громадських
інспекцій у справах неповнолітніх при
виконавчих комітетах сільських,селищних рад
Вивчено шляхом проведення рейдів
згідно графіка. Вивчено стан справ щодо ведення
обліку багатодітних та соціально-незахищених
сімей виконавчими комітетами сільських,
селищних рад.
Проведено перевірки згідно окремого графіка

16.

Здійснити перевірку роботи сільських будинків культури та
сільських клубів
Вивчення роботи консультаційного пункту при пологовому
відділенні центральної районної лікарні

Протягом року

Проведено перевірки згідно окремого графіка

Протягом року

18.

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

Протягом року

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
Вивчення стану суспільно-політичної ситуації та релігійної в

Протягом року

Забезпечено роботи консультаційного пункту
при пологовому відділенні центральної районної
лікарні
Забезпечено перевірку виконавчих комітетів
сільських та селищних рад щодо виконання
делегованих повноважень органів виконавчої
влади
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
Щоденний моніторинг суспільно – політичної та

11.

12.
13.

14.

17.

20.

Протягом року

Протягом року
Протягом року

Протягом року

5
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

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

Лужанська Л.В.

1

2

3

21.

районі
Проведення інформаційно-аналітичного аналізу забезпечення
здійснення внутрішньої політики в районі та моніторингу
засобів масової інформації

22.

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

Протягом року

23.

Здійснювати перевірку достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»

Протягом року

24.

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
Координація роботи громадських інспекцій у справах
неповнолітніх при виконкомах сільських, селищних рад

Протягом року
згідно з
графіком

Організація проведення перевірок умов утримання та
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників
та в прийомних сім’ях
Організаційне забезпечення і проведення комплексних та
галузевих перевірок щодо здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади виконавчими
комітетами сільських, селищних рад

Протягом року

25.

26.

27.

Протягом року

Протягом року

Протягом року
Згідно з
окремим
графіком

4

5

релігійної ситуації в районі
Забезпечено здійснення інформаційноаналітичного аналізу забезпечення здійснення
внутрішньої політики в районі та моніторингу
засобів масової інформації
Здійснено аналіз, узагальнення інформації
органів – надавачів з питань поновлення
персональних даних Реєстру
Здійснено перевірку достовірності відомостей
щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади»
Забезпечено проведення усіх заходів відповідно
до графіка

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

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.

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

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

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

_________________________

Лужанська Л.В.
Хмільова О.Л.
Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

