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

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

1

Запланований захід

Інформація про стан виконання (дата
проведення, розглянуті питання, роботу,
що проведена, причину невиконання
заходів)
2
3
4
І. Засідання колегії Голованівської районної державної адміністрації

1.

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

2.

Про стан розвитку культури у Голованівському районі

3.

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

4.

Про підсумки проведення комплексу аграрних робіт в
агропромисловому комплексі району

Запланована
дата
виконання

26 жовтня

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
26 жовтня
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
23 листопада 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
23 листопада Розглядалося на розширеному засіданні колегії
райдержадміністрації 23 листопада 2018 року.

Відповідальні

5
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
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5.

6.

7.

8.

9.

1.

2

3

4

Протокол колегії № 11
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 30.11.2018 № 332-р
Про стан виконання делегованих повноважень органів
23 листопада Розглядалося на розширеному засіданні колегії
виконавчої влади виконавчими комітетами Молдовської та
райдержадміністрації 23 листопада 2018 року.
Шепилівської сільських рад щодо запобігання бездоглядності
Протокол колегії № 11
неповнолітніх
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 30.11.2018 № 333-р
Про підсумки роботи управління соціального захисту
28 грудня
Розглядалося на розширеному засіданні колегії
населення райдержадміністрації за 11 місяців 2018 року
райдержадміністрації 28 грудня 2018 року.
Протокол колегії № 12
За результатами розгляду видано розпорядження
голови РДА від 29.12.2018 № 379-р
Про виконання районної програми зайнятості
28 грудня
Розглядалося на розширеному засіданні колегії
населення до 2020 року та виконання делегованих повноважень
райдержадміністрації 28 грудня 2018 року.
органів виконавчої влади виконавчими комітетами сільських,
Протокол колегії № 12
селищних рад з питань зайнятості населення
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
Жовтень
26.10.2018 – розглянуті питання:1. Про підсумки
райдержадміністрації
оздоровлення, відпочинку дітей, учнівської
молоді влітку 2018 року 2. Про охоплення дітей
навчанням у 2018-2019 навчальному році 3. Про
стан виконання комплексної програми розвитку
освіти району на 2017-2020 роки 4. Про
підготовку закладів освіти до роботи в осінньо-
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Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Бугаєнко О.П.
Кравченко Л.П.

Копієвський М.Д.
Рибак І.Ф.

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Туз С.В.
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2
Засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

3
Грудень

4

зимовий період 2018-2019 навчального року
21.12.2018 - На порядок денний були винесені
такі питання: 1. Про стан виконання районної
програми з профілактики дитячої
безпритульності та бездоглядності серед
неповнолітніх. 2. Стан охорони праці та
безпеки життєдіяльності в закладах освіти 3.
Різне.

ІІІ. Засідання
Оперативної групи з питань надзвичайних ситуацій
Протягом
Не проводилась
кварталу в разі
необхідності
Районного штабу із забезпечення сталого проходження
Протягом
Проведено 26.11.2018
опалювального сезону 2018/2019 років
кварталу в разі
необхідності
Районної постійно діючої комісії з розгляду звернень громадян
Жовтень
Проведено засідання районної постійно діючої
Листопад
комісії з розгляду звернень громадян відповідно
Грудень
до графіка
Районної координаційної ради із здійснення шефства над
Протягом
Не проводилось
військовими частинами Збройних Сил України, Національної
кварталу в разі
гвардії України
необхідності
Районної комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти
Жовтень
26.10.2018 - засіданні розглянуто питання: про
сплати податків до Пенсійного фонду України
Листопад
стан надходжень до бюджетів усіх рівнів за 9
Грудень
місяців поточного року
04.12.2018 – про суми податкового боргу із
платежів до місцевих бюджетів платників
податків Голованівського району
19.12.2018 - про стан надходжень до бюджетів
усіх рівнів за 11 місяців поточного року
Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
Жовтень
01.11.2018 - розглянуто питання: про готовність
ситуацій
Листопад
органів та сил цивільного захисту
Грудень
Голованівського району до дій при виникненні
надзвичайних ситуацій і подій в осінньозимовий період 2018/2019 років, та
відповідальних за організацію функціонування

5
Туз С.В.

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

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
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1
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7.

Районної робочої групи по координації і контролю ситуації на
споживчому ринку району

8.

9.

10.

11.

12.

3

Жовтень
Листопад
Грудень
Районної ради з питань безпеки життєдіяльності населення
Жовтень
Листопад
Грудень
Спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій
Протягом
техногенного та природного характеру регіонального рівня
кварталу в разі
необхідності
Комісії по координації та контролю за дотриманням суб’єктами
Протягом
підприємницької діяльності вимог нових інструкцій щодо
кварталу в разі
здійснення операцій з металобрухтом
необхідності
Робочої групи з координації використання залізничного
Протягом
рухомого складу
кварталу в разі
необхідності
Комісії з планування, організації дорожнього руху та його
Протягом
безпеки в Голованівському районі
кварталу в разі
необхідності

13.

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при
райдержадміністрації

14.

Районної робочої групи по щоденному моніторингу роздрібних

Жовтень
Листопад
Грудень
Жовтень

4

пунктів обігріву та життєзабезпечення
населення.
05.12.2018 – про реалізацію ІТЗ ЦЗ в
містобудівній документації
18.12.2018 – про затвердження переліку
найпростіших укриттів
21.12.2018 – проведено обстеження
торговельних точок та ринку

5

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Не проводилась

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Не проводилась

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Не проводилась

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Не проводилась

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

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
Не проводилась

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Проводиться обстеження місць торгівлі та

Копієвський М.Д.

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

5

1
15.

16.

17.

18.

19.

2

цін на продовольчі товари та контролю за дотриманням правил
торгівлі
Районної робочої групи з прискореного перегляду
регуляторних актів
Комісії з питань упорядкування підприємницької діяльності,
пов’язаної з геологічним вивченням надр
та видобування корисних копалин
Конкурсної комісії районної державної адміністрації

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

20.

Містобудівної ради

21.

Районної робочої групи з підготовки проекту перспективного
плану формування територій громад в районі

22.

Комісії з вирішення питань надання та вилучення земельних
ділянок фізичним та юридичним особам

23.

Районної комісії з питань розгляду земельних та майнових
спорів

24.

Комісії з питань забезпечення своєчасності виплати та
погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та
інших соціальних виплат

3

Листопад
Грудень
Протягом
кварталу в разі
необхідності
Протягом
кварталу в разі
необхідності
Протягом
кварталу в разі
необхідності
Жовтень
Листопад
Грудень
Протягом
кварталу в разі
необхідності
Протягом
кварталу в разі
необхідності
Протягом
кварталу в разі
необхідності
Протягом
кварталу в разі
необхідності
Протягом
кварталу в разі
необхідності
Жовтень
Листопад
Грудень

аналіз цінової ситуації

4

5

Артвіх І.О.

20.11.2018 – про план діяльності РДА з
підготовки проектів регуляторних актів на 2019

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

17.10.2018 – розглянуто питання про
використання надр на території району

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

В грудні 2018 року відбулося і засідання
конкурсної комісії на заміщення вакантної
посади державної служби категорії «В»
провідного спеціаліста служби у справах дітей
02.11.2018 року відповідно до всеукраїнської
безстрокової акції з благоустрою «За чисте
довкілля» на території смт Голованівськ
Проведено 22.11.2018

Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.

18.10.2018 – розглянуто питання щодо проектів
Копієвський М.Д.
генеральних планів с. Журавлинка та с. Цвіткове. Белінська О.О.
Не проводилась

Копієвський М.Д.
Белінська О.О.

11.12.2018 – розглянуто питання розгляд заяв, які
надійшли від фізичних та юридичних осіб щодо
земельних ділянок
Не проводилась

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

19.10.2018 - На комісії розглядались питання по
призначенню державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям, житлової субсидії,
надання пільг та допомоги внутрішньо
переміщеним особам
12.12.2018 - На комісії розглядались питання по

Копієвський М.Д.
Дудник А.А.
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25.

Районної протиепідемічної комісії

26.

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

27.

Координаційної комісії з питань призначення всіх видів
соціальних допомог

28.

Комісії по встановленню статусу учасника війни

29.

Координаційної ради у справах дітей райдержадміністрації

30.

Ради по роботі з кадрами

Листопад

31.

Ради регіонального розвитку Голованівського району

Листопад

32.

Постійно діючої районної координаційної ради з питань сім’ї,
гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання
насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми
Координаційної ради з питань профілактики наркоманії та
протидії злочинності, пов'язаної з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
при районній державної адміністрації
Робочої групи по легалізації тіньової заробітної плати і
«тіньової» зайнятості

Листопад

33.

34.

Протягом
кварталу в разі
необхідності

4

призначенню державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям та житлової субсидії.
Не проводилась

Жовтень
Листопад
Грудень

12.12.2018 - На розгляд комісії надійшли заяви
від жителів району, які звернулись за
матеріальною допомогою на лікування та
придбання медичних препаратів.
Протягом
03.10.2018 - На комісії розглядались питання по
кварталу в разі призначенню державної соціальної допомоги
необхідності малозабезпеченим сім’ям, житлової субсидії,
надання пільг та допомоги внутрішньо
переміщеним особам
Протягом
Не проводилась
кварталу в разі
необхідності
Жовтень
Перенесено

5
Бугаєнко О.П.
Коломійчук Р.А.
Бугаєнко О.П.
Тимановська Н.О.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.
Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.

Проведено 18.12.2018 протокол №4 « Про стан
додержання апаратом та структурними
підрозділами райдержадміністрації вимог законів
України
23.11.2018 – розглянуто питання: про заходи
Голімбієвський О.Д.
щодо підвищення якості освіти у сільській
Лужанська Л.В.
місцевості
Не проводилась
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Листопад

Проведено 22.11.2018

Бугаєнко О.П.

Жовтень
Листопад

Проведено 31.10.2018 Протокол № 10
30.11.2018 протокол № 11

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
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1

2

3

Грудень
Грудень

35.

Районної тристоронньої соціально – економічної ради

36.

Районної тимчасової міжвідомчої робочої групи з питань
Жовтень
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
Листопад
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині
Грудень
мінімальної заробітної плати
Районного штабу з питань, пов’язаних з соціальним
Протягом
забезпеченням громадян України, які переміщуються з
кварталу в разі
тимчасово окупованої території та районів проведення
необхідності
антитерористичної операції
Засідання комісії з питань альтернативної (невійськової)
Протягом
служби
кварталу в разі
необхідності
Засідання спостережної комісії
Жовтень
Листопад
Грудень
Комісії з питань захисту прав дитини
Жовтень
Листопад
Грудень

37.

38.

39.

40.

41.

Ради відділу культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації

Жовтень
Листопад

4

26.12.2018 протокол № 12
Не проводилась
Перенесено

5
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Не проводилась

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Не проводилась

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Проведено 28.12.2018

Бугаєнко О.П.

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
17.10; 14.11; 12.12.2018 - 1.Про виконання
програми соціально-економічного розвитку

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Піщик Т.В

8

1

2

42.

Комісії сприяння додержання законодавства про свободу
совісті та релігійні організації

43.

Громадської ради при районній державній адміністрації

44.

Ради сприяння розвитку громадянського суспільства при
районній державній адміністрації

45.

Комісії Голованівської районної державної адміністрації з
питань нагородження

46.

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

47.

3

4

Грудень

району у галузі «культура»;
2.Про роботу музею історії Голованівського
району;
3.Про роботу закладів культури і мистецтва
району.
Грудень
24.10.2018 – розширене засідання. Питання для
обговорення: релігійна ситуація в районі та
недопущення конфліктних ситуацій між
представниками релігійних конфесій.
Грудень
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
Грудень
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.
Протягом
10.10.2018; 11.10.2018; 19.10.2018; 05.11.2018;
кварталу в разі 06.12.2018 - про відзначення працівників з нагоди
необхідності відзначення Дня захисника України, Дня
працівника соціальної сфери України; Дня
працівників сільського господарства України
Згідно плану Засідання відсутнє в плані контролю
контролю

Протягом

Проведено 12.12.2018

5

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Дідоренко І.Д.
Пухната Ю.М.

Бугаєнко О.П.
Петрова І.О.

Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Лужанська Л.В.

9

1
48.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

2
Районної робочої групи з питань ведення Державного реєстру
виборців

3

кварталу в разі
необхідності
Грудень
20.12.2018 - проведено

4

5

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

ІV. Наради, семінари
Щопонеділкова нарада у голови районної державної
Щопонеділка Забезпечено проведення щопонеділкових нарад з Голімбієвський О.Д.
адміністрації з заступниками голови райдержадміністрації,
заступниками голови райдержадміністрації,
Лужанська Л.В.
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
працівниками
Нарада з головами сільських та селищних рад щодо
профілактики правопорушень, попередження злочинності та
дотримання законодавства, яке спрямоване на соціальний
захист дітей
Семінар-нарада з головними бухгалтерами
сільськогосподарських підприємств з питань виконання умов
договору проведення розрахунків за майнові та земельні паї та
оплати праці
Нарада з директорами загальноосвітніх закладів району про
стан виконання комплексної програми розвитку освіти району
на 2017-2020 роки
Семінар – нарада для голів сільських та селищних рад з питань
виконання делегованих повноважень
Нарада з головами сільських та селищних рад про стан
фінансування, будівництва, реконструкції та ремонту доріг
загального користування району
Нарада з керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації, міністерств та відомств в районі з питань
підготовки до новорічних та різдвяних свят
Нарада з керівниками структурних підрозділів районної

Протягом
кварталу
Жовтень

Проведено 05 жовтня семінар – нараду для
бібліотечних працівників
Проведено 19.10.2018

Піщик Т.В.

Листопад

Проведено 16.112018

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Листопад

Проведено 21.11.2018

Бугаєнко О.П.
Туз С.В.

Листопад

Проведено 23.11.2018

Листопад

Проведено 23.11.2018

Грудень

Проведено 06.12.2018

Грудень

Проведено 12.12.2018

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

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.
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1
10.

11.

2

державної адміністрації з надання пропозиції до Орієнтовного
плану проведення консультацій з громадськістю
Нарада з керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації про забезпечення надходжень до
бюджетів усіх рівнів
Спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту
ланки по обслуговуванню захисної споруди ПТУ- 38 в смт.
Голованівськ

3

4

Грудень

Проведено 14.12.2018

Копієвський М.Д.
Дудар В.С.

Жовтень

30.10.2018 - було проведено спеціальне
об’єктове тренування з питань цивільного
захисту ланки по обслуговуванню захисної
споруди ПТУ- 38 в смт. Голованівськ.
09.11.2018 - провів розширену нараду. На
порядок денний наради було винесено 7
питань.
03.12.2018 - начальник районного відділу
УДСНС у Кіровоградській області Прудкий
В.В.наголосив балансоутримувачам про
готовність споруд цивільного захисту до
прийняття населення
20-22.12.2018 - проведено функціональне
навчання з питань цивільного захисту

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

12.

Розширена нарада з виробничих питань для сільських та
селищних голів

Листопад

13.

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

Грудень

14.

Навчання з питань цивільного захисту по категорії «ІнженерноГрудень
технічні працівники, які очолюють ланки з обслуговування
захисних споруд цивільного захисту».
V. Організаційні заходи
Забезпечення проведення консультацій Голованівською
Протягом
Забезпечено проведення консультацій
райдержадміністрацією з громадськістю
кварталу
райдержадміністрацією з громадськістю
відповідно до орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю на 2018 рік
Виплата стипендій інвалідам Другої світової війни та
Протягом
Забезпечено виплата стипендій інвалідам
учасникам бойових дій особам, яким виповнилось, 90 і більше
кварталу
Другої світової війни та учасникам бойових дій
років, 100 і більше років
особам
Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам
Протягом
Забезпечено виплати матеріальної допомоги
населення
кварталу
малозабезпеченим верствам населення
Придбання санаторно-курортних путівок інвалідам загального
Протягом
Забезпечено придбання санаторно-курортних
захворювання
кварталу
путівок інвалідам загального захворювання
Надання грошової допомоги інвалідам по зору І групи на
Протягом
Забезпечено надання грошової допомоги
оплату житлово-комунальних послуг
кварталу
інвалідам по зору І групи на оплату житловокомунальних послуг
Придбання санаторно-курортних путівок до Дня людей
Жовтень
Забезпечено придбання санаторно-курортних

1.

2.

3.
4.
5.

6.

5

Кучмій Т.Д.

Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Копієвський М.Д.

Копієвський М.Д.

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
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.
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1

2

похилого віку для ветеранів праці

3
Жовтень

4

путівок до Дня людей похилого віку для
ветеранів праці
Проведено 05.10.2018

7.

Заходи з нагоди Дня працівників освіти

8.

Заходи з нагоди Дня українського козацтва та Дня захисника
України

12 жовтня

Проведено заходи 12.10.2018 на стадіоні
«Колос»

9.

Заходи з нагоди вигнання нацистів з України

26 жовтня

Проведено заходи 26.10.2018 у музеї історії
Голованівського району

10.

Заходи з нагоди Дня працівників соціальної сфери

02 листопада Проведено заходи 02.11.2018

11.
12.

Заходи з нагоди Дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва
Заходи з нагоди Дня працівників сільського господарства

09 листопада Проведено заходи 09.11.2018 у Голованівській
ДШМ
16 листопада Проведено заходи 16.11.2018

13.

Заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи

21 листопада Проведено заходи 21.11.2018

14.

Заходи з нагоди 85- річниці Голодомору 1932-1933 років

23-24
листопада

15.
16.

Заходи в рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів
проти насильства»
Заходи з нагоди Міжнародного дня волонтера

Листопад
грудень
05 грудня

17.

Заходи з нагоди Міжнародного дня інвалідів

03 грудня

18.

Організація Новорічних та різдвяних свят для дітей та підлітків
району

Грудень

19.

Проведення районного конкурсу «Учитель року»

Грудень

20.

Забезпечення ведення організаційно-правової підготовки щодо

Протягом

Проведено заходи 23.11.2018 на центральній
площі селища та 24.11.2018 біля Памятного
знаку жертвам Голодомору 1932-33 років
Проведено
Проведено 05.12.2018 у Будинку дитячої та
юнацької творчості
Проведено 03.12.2018 у будинку дитячої та
юнацької творчості
Проведено заходи 19.12.2018 у районному
будинку культури, та на центральній площі
селища
Проведено
Забезпечено ведення організаційно-правової

5

Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Піщик Т.В
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Колесник О.М.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Лужанська Л.В.

12

1
21.

22.

23.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

2

планового уточнення даних Реєстру виборців

3

кварталу

4

підготовки щодо планового уточнення даних
Реєстру виборців
Направлення запитів до суб’єктів надання відомостей
Протягом
Здійснено направлення запитів до суб’єктів
періодичного поновлення
кварталу в разі надання відомостей періодичного поновлення
потреби
Підготовка нагородних матеріалів
Протягом
Здійснюється підготовка нагородних
кварталу в
матеріалів щодо відзначення кращих
разі потреби працівників району з нагоди державних та
професійних свят
Організаційне забезпечення підготовки і проведення засідань
Протягом
Забезпечено організаційну підготовку
колегій, нарад, семінарів
кварталу
проведення засідань колегій, нарад, семінарів
VІ. Заходи по здійсненню контролю
Виконання Плану заходів із реалізації Стратегії –
Протягом
Надано інформацію від 01.10.2018 №012020 року
кварталу
31/3296, від 30.10.2018 № 01-31/3646, від
26.12.2018 № 01-31/4391
Виконання Програми соціального і економічного розвитку
Протягом
Надано інформацію від 26.09.2018 № 01Голованівського району на 2018 рік
кварталу
31/3194
Дотримання законодавства про працю на підприємствах,
Протягом
Надано інформацію від 28.09.2018 № 01організаціях, установах району
кварталу
31/3272, від 05.11.2018 № 01-31/3732
Про реалізацію право просвітницького проекту «Я маю право!
До 01 жовтня Надано інформацію від 01.11.2018 № 01у 2017-2019 роках
01 листопада 31/3716/1, від 29.11.2018 № 01-31/3948/1, від
01 грудня
27.12.2018 № 01-31/4438/1
Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
До 05 жовтня Надано інформацію від 28.09.2018 № 01-31/3287
гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування
Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи
До 05 жовтня Надано інформацію від 17.12.2018 № 01-31/4227
«Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016-2018 роках
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції
До 05 жовтня Надано інформацію від 02 жовтня 2018 року
розвитку системи електронних послуг в Україні на 2017-2018
роки
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції
До 05 жовтня Надано інформацію від 01.10.2018 № 01-31/3299
розвитку системи громадського здоров’я
Про заходи з відзначення в області 100- річчя подій
До 01 жовтня Надано інформацію від 12.12.2018 № 01-31/4166
Української революції 1917-1921 років
01 листопада
01 грудня
Про затвердження плану заходів із впровадження систем
До 10 жовтня Надано інформацію від 25.10.2018 № 01-
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Хмільова О.Л.
Лужанська Л.В.
Хмільова О.Л.
Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.
Лужанська Л.В.
Бугаєнко О.П.
Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.
Бугаєнко О.П.
Бугаєнко О.П.
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енергетичного менеджменту в бюджетних установах

11.

Про підсумки роботи господарського комплексу району до
роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року та заходи
щодо підготовки нового опалювального сезону 2018-2019 року

12.

Здійснення контролю за релігійною ситуацією та станом
додержання в районі чинного законодавства України про
свободу совісті та релігійні організації
Про підготовку відзначення в районі у 2018 році Дня пам’яті та
примирення, 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні
Про популяризацію в районі державних символів України
Здійснення контролю щодо виконання Закону України «Про
доступ до публічної інформації» в райдержадміністрації
Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору та
масових політичних репресій 1937-1938 років
Про затвердження плану заходів з реалізації концепції реформи
фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року
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

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.

2.
3.

3

4

5

31/3595, від 21.11.2018 № 01-31/3855, від
14.12.2018 № 01-31/4211
Надано інформацію від 20.12.2018 № 01-31/4281 Копієвський М.Д.

До 12, 27
жовтня,
12, 27
листопада, 12,
27 грудня
До 20 жовтня Надано інформацію від 06.12.2018 № 01-31/4109 Бугаєнко О.П.
До 29 жовтня Надано інформацію від 22.10.2018

Бугаєнко О.П.

До 20 грудня Надано інформацію від 07.12.2018
До 20 грудня Надано інформацію 15.12.2018 року

Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.

До 20 грудня Надано інформацію від 07.12.2018 № 01-31/4117 Бугаєнко О.П.
До 20 грудня Надано інформацію від 07.12.2018

Бугаєнко О.П.

До 25 грудня Надано інформацію від 12.12.2018 № 01-37/4159 Бугаєнко О.П.
До 25 грудня Надано інформацію від 01.10.2018 № 01-31/331,
від 02.11.2018 № 01-31/3724
До 30 грудня Надано інформацію від 13.12.2018

VІІ. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя
Вивчення роботи виконавчих комітетів сільських, селищних
Протягом
Забезпечено вивчення роботи виконавчих
рад щодо виконання місцевих бюджетів
кварталу
комітетів сільських, селищних рад щодо
виконання місцевих бюджетів
Проведення моніторингу стану містобудівної діяльності на
Протягом
Забезпечено проведення моніторингу стану
території району
кварталу
містобудівної діяльності на території району
Обстеження стану охорони праці в сільськогосподарських
Згідно з
Забезпечено обстеження стану охорони праці в
підприємствах району
графіком
сільськогосподарських підприємствах району

Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.

Копієвський М.Д.
Дудар В.С.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
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4.

Вивчення стану справ в агропромисловому комплексі району

5.

Вивчення стану торговельного та побутового обслуговування
населення в районі

протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

6.

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

Протягом
кварталу

7.

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
кварталу
Протягом
кварталу

9.

Вивчення стану справ щодо розвитку виробництва і створення
нових робочих місць

Протягом
кварталу

10.

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
кварталу

8.

11.

12.

Перевірка роботи сільських та міських бібліотек, сільських
будинків культури та сільських клубів

13.

Перевірка виконавчих комітетів сільських, селищних рад щодо

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу за
окремим
графіком
Протягом

4

5

Забезпечено вивчення стану справ в
агропромисловому комплексі району
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 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 соціальнонезахищених сімей виконавчими комітетами
сільських, селищних рад.
Проведено перевірки згідно окремого графіка

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

Забезпечено перевірку виконавчих комітетів

Бугаєнко О.П.

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.
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додержання чинного законодавства України про свободу
совісті та релігійні організації

14.

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

15.
16.

Вивчення стану суспільно-політичної та релігійної ситуації в
районі
Комплексні перевірки ринків та інших місць торгівлі в районі

17.

Проведення аналізу роботи промислових підприємств району

18.

Проведення рейдів щодо захисту прав неповнолітніх «Сім’я і
діти», «Школа і підліток», «Діти вулиці», «Дискотека»,
«Зайнятість», «Урок» в районі

19.

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
Перевірка стану ведення діловодства у структурних
підрозділах райдержадміністрації

20.

21.

22.

Моніторинг роботи житлово-комунального господарства та
бюджетних установ району в осінньо-зимовий період
2018/2019 року
Виїзди соціального мобільного офісу

3

кварталу,
згідно плану
роботи
комісії
Протягом
кварталу

Протягом
кварталу
Жовтень
Листопад
Грудень
Жовтень
Листопад
Грудень
Протягом
кварталу
згідно з
графіком
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
(згідно
затвердженог
о графіком)
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

4
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сільських та селищних рад щодо виконання
делегованих повноважень органів виконавчої
влади

Кучмій Т.Д.

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 релігійної ситуації в районі
Проведено комплексні перевірки ринків та
інших місць торгівлі в районі

Бугаєнко О..П.
Колесник О.М.
Дудник А.А.

Проведено аналіз роботи промислових
підприємств району, забезпечено щомісячне
інформування ОДА (моніторинг)
Забезпечено проведення усіх заходів
відповідно до графіка

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Здійснювалося по мірі необхідності

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Забезпечено перевірку стану ведення
діловодства у структурних підрозділах
райдержадміністрації

Лужанська Л.В.
Кобзар О.В.

Моніторинг роботи житлово-комунального
господарства та бюджетних установ району в
осінньо-зимовий період 2018/2019 року
Забезпечено виїзди соціального мобільного
офісу

Копієвський
Белінська О.О.

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

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
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згідно
окремого
графіку
Протягом
кварталу

4

23.

Робочі поїздки голови райдержадміністрації та його
заступників в сільські та селищні ради

Забезпечено робочі поїздки голови
райдержадміністрації та його заступників в
сільські та селищні ради

1.

VIII. Інформаційно-комунікаційні заходи
Забезпечення інформаційного супроводу засідання колегій,
Протягом
Забезпечено інформаційний супровід засідань
нарад, офіційних зустрічей та інших заходів за участі
кварталу
колегій, нарад, офіційних зустрічей та інших
керівництва райдержадміністрації
заходів за участі керівництва

_________________________

5

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

