УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 26 » грудня 2011 року

№ 960-р
смт Голованівськ

Про план роботи Голованівської
районної державної адміністрації на
I квартал 2012 року
Відповідно до ст. 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», регламенту
Голованівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації від 19 листопада 2007 року № 835-р:
1. Затвердити план роботи Голованівської районної державної адміністрації на І квартал
2012 року (додається).
2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації до 10 квітня 2012 року
подати до відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації
інформаційні звіти про виконання плану роботи райдержадміністрації на І квартал 2012 року.
3. Відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації до 20 квітня 2012 року
подати керівнику апарату районної державної адміністрації узагальнений звіт про виконання
плану роботи районної державної адміністрації на І квартал 2012 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови та
керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних
повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 26 » грудня 2011 року № 960-р
ПЛАН
роботи районної державної адміністрації на І квартал 2012 року
№
п\п
1
1.
2.

1.

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення
Термін
заходу
виконання
2
3
4
І. Засідання колегії Голованівської районної державної адміністрації
27 січня
20 січня
Про підведення підсумків соціально-економічного Проведення аналізу виконання плану
розвитку Голованівського району за 2011 рік
соціально-економічного
розвитку
району за 2011 рік
20 січня
аналізу
роботи
зі
Про роботу виконавчих комітетів сільських і Проведення
селищних рад, структурних підрозділів районної зверненнями громадян та на виконання
державної адміністрації по виконанню Закону України Закону України “Про звернення
“Про звернення громадян”, Указу Президента України громадян”
від 7 лютого 2008 року № 109 “Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів
державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування” у 2011 році
24 лютого
17 лютого
Про підведення підсумків виконання доходної та Здійснення контролю за виконанням
видаткової частини районного бюджету, виконання місцевих бюджетів за 2011 рік
плану надходжень до бюджетів сільських, селищних
рад за 2011 рік та стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади виконавчими
комітетами сільських, селищних рад у галузі бюджету
та фінансів, визначених ст..28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»

Відповідальні
виконавці
5
Яровий О.В.
Артвіх І.О.
Рибак О.В.
Подолян І.М.

Яровий О.В.
Дудар В.С.

2
1
2.

1.

2.

1.
2.

1.

1.

2

3
4
17 лютого
Про стан виконавської дисципліни, організацію На виконання Указу Президента
виконання завдань, визначених актами і дорученнями України від 26 липня 2005 року №1132
Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями
голови
обласної
державної
адміністрації та районної державної адміністрації за
підсумками ІV кварталу 2011р.
23 березня
16 березня
Про стан виконання указів, доручень Президента Аналіз виконання указів, доручень
України
з
питань
України з питань агропромислового комплексу та про Президента
комплексу
та
хід підготовки і проведення сільськогосподарськими агропромислового
вчасного проведення весняно-польових
підприємствами району весняно-польових робіт
робіт
16 березня
Про стан виконання делегованих повноважень органів Здійснення контролю за виконанням
повноважень
органів
виконавчої
влади
виконавчим
комітетом делегованих
влади
(результати
Розкішненської сільської ради, визначених ст.ст. 27-38 виконавчої
Закону України “Про місцеве самоврядування в комплексної перевірки)
Україні”
ІІ. Засідання колегії структурних підрозділів райдержадміністрації
Засідання колегії відділу освіти райдержадміністрації
Підготовка учасників навчально-виховного процесу до З метою підготовки учнів 11 класів до
24 лютого
ЗНО.
ЗНО
Про виконання рішень колегії відділу освіти З метою контролю управлінської
24 лютого
райдержадміністрації
діяльності відділу освіти
Засідання колегії управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
16 березня
Про стан виконання указів, доручень Президента Аналіз виконання указів, доручень
України
з
питань
України з питань агропромислового комплексу та про Президента
комплексу
та
хід підготовки і проведення сільськогосподарськими агропромислового
вчасного проведення весняно-польових
підприємствами району весняно-польових робіт
робіт
ІІІ. Засідання комісій районної державної адміністрації
Засідання оперативної групи з питань надзвичайних З метою запобігання надзвичайних
В разі потреби
ситуацій
ситуацій

5
Рибак О.В.
Сектор контролю
апарату
райдержадміністрації

Шевчук М.М.
Тофан С.О.

Рибак О.В.
Лужанська Л.В.

Коломійчук М.А.
Коломійчук М.А.

Шевчук М.М.
Тофан С.О.

Яровий О.В.
Начальник відділу з
надзвичайних
ситуацій РДА

3
1
2.

2
Комісія з техногенно-екологічної
надзвичайних ситуацій

3.

Районна протиепідемічна комісія

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

безпеки

3
та Розроблення та виконання заходів по
боротьбі з пожежами, недопущення
епідемій, загибелі людей на воді

Виконання
санітарних
та
протиепідемічних заходів
Комісія по координації заходів по стабілізації на Здійснення контролю на споживчому
споживчому ринку району
ринку
Районна рада з питань безпечної життєдіяльності На виконання Закону України “Про
населення
місцеві державні адміністрації”
Засідання
спеціальної
комісії
з
ліквідації Ліквідація надзвичайних ситуацій
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру регіонального рівня

Комісія по координації та контролю за дотриманням
суб’єктами підприємницької діяльності
вимог
нових інструкцій щодо здійснення операцій з
металобрухтом
Робоча група з координації використання залізничного
рухомого складу

Здійснення контролю за операціями з
металобрухтом

Контроль
за
ефективним
використанням залізничного рухомого
складу
Районна комісія з питань санації, реструктуризації та Проведення
моніторингу
роботи
банкрутства підприємств
підприємств
Районний організаційний комітет з питань виставкової Організація виставок-ярмарок
діяльності
Комісія з планування, організації дорожнього руху та Координація
та
контроль
за
його безпеки в Голованівському районі
дотриманням законодавства в сфері
дорожнього руху

4
Щомісячно

В разі потреби
Щомісячно
Щокварталу
В разі потреби

1 раз на півроку

5
Перший заступник
голови
райдержадміністрації,
начальник відділу з
надзвичайних
ситуацій
райдержадміністрації
Яровий О.В.
Діканова І.М.
Яровий О.В.
Артвіх І.О.
Яровий О.В.
Дудник А.А.
Перший заступник
голови
райдержадміністрації,
начальник відділу з
надзвичайних
ситуацій
райдержадміністрації
Яровий О.В.
Артвіх І.О.

Щоквартально

Яровий О.В.
Артвіх І.О.

Щокварталу

Яровий О.В.
Артвіх І.О.
Яровий О.В.
Артвіх І.О.
Яровий О.В.
Артвіх І.О.

В разі потреби
В разі потреби

4
1
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

2

3
4
Координаційна
рада
з
питань
розвитку Сприяння розвитку малого
та
Щомісячно
підприємництва при райдержадміністрації
середнього бізнесу
Щомісячно
Засідання районної робочої групи по щоденному Проведення щоденного моніторингу
моніторингу роздрібних цін на продовольчі товари та цін
контролю за дотриманням правил торгівлі
Засідання районної робочої групи з прискореного Проведення аналізу законодавства, 1 раз на півроку
перегляду регуляторних актів
яким регулюються регуляторні акти
В разі
Комісія з питань упорядкування підприємницької Аналіз видобування корисних копалин
необхідності, але
діяльності, пов’язаної з геологічним вивченням надр на території району та вивчення надр
не рідше одного
та видобування корисних копалин
разу на півроку
В разі потреби
Конкурсна комісія районної державної адміністрації
Проведення конкурсу на заміщення
вакантних
посад
державних
службовців
Постійно діючий районний тендерний комітет
Проведення тендерів
В разі потреби
Комісія з питань забезпечення своєчасності та повноти
сплати податків, погашення заборгованості по
заробітній платі, стипендій та інших соціальних
виплат
Районна робоча група з питань реформування
адміністративно-територіального устрою та місцевого
самоврядування
Комісія по забезпеченню безперешкодного доступу
для осіб з обмеженими фізичними можливостями
(Комітет доступності)
Містобудівна рада

Відповідно до законодавства

Щомісячно

В разі потреби
Відповідно до Концепції реформування
адміністративно-територіального
устрою
Щокварталу
З метою забезпечення безперешкодного
доступу для осіб з обмеженими
фізичними можливостями
Обговорення і обґрунтування проектів
В разі потреби
містобудування
Засідання
районної
комісії
щодо
цільового Постанова Кабінету Міністрів України від В разі потреби
використання допомоги при народженні дитини і 21.04.2005 р. № 315
станом створення належних умов для повноцінного
утримання і виховання дітей

5
Яровий О.В.
Артвіх І.О.
Яровий О.В.
Артвіх І.О.
Яровий О.В.
Артвіх І.О.
Яровий О.В.
Артвіх І.О.
Рибак О.В.
Килимниченко С.П.
Яровий О.В.
Артвіх І.О.
Яровий О.В.
Артвіх І.О.
Яровий О.В.
Шаповал І.Г.
Кирилюк Н.К.
Шаповал І.Г.
Яровий О.В.
Шаповал І.Г.
Кирилюк Н.К.
Дудник А.А.

5
1
23.

24.
25.

2
Засідання
координаційної
комісії
з
призначення всіх видів соціальних допомог

3
питань Надання
всіх
видів
соціальних
допомог, Постанова Кабінету Міністрів
України від 24.02.2003 р. № 250, від
02.02.2000р.
№
211,
збірник
законодавчих
актів
«Надання
соціальної допомоги населенню в
Україні» частина 1,2 2007 рік
Засідання комісії по встановленню статусу учасника Закон України «Про статус ветеранів
війни
війни, та гарантії їх соціального
захисту»
Районна тристороння соціально-економічна рада
Дотримання чинного законодавства

26.

Засідання Дозвільного центру з видачі документів Покращення надання послуг
дозвільного характеру
підприємницьким структурам

27.

Районна робоча група по щоденному моніторингу
роздрібних цін на продовольчі товари та контролю за
дотриманням правил торгівлі
Засідання координаційної ради з питань молодіжної
політики
Засідання координаційної ради з питань фізичної
культури та спорту
Засідання комісії з питань призначення стипендій
спортсменам переможцям та призерам чемпіонатів
світу, Європи, України
Засідання постійно діючої робочої комісії з питань
координації дій щодо попередження насильства в сім’ї

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Проведення щоденного моніторингу
цін
З
метою
реалізації
державної
молодіжної політики
Виконання основних напрямків роботи
відділу з фізкультури та спорту
З
метою
відзначення
кращих
спортсменів району

Закон України від 15 листопада 2002
року № 2789 – ІІІ «Про попередження
насильства в сім’ї»
Засідання комісії по встановленню статусу учасникам Встановлення статусу учасника ЧАЕС
ліквідації аварії, переселеним та дітям потерпілим від
наслідків аварії на ЧАЕС
Координаційна комісія з питань призначення та Призначення адресних соціальних
надання всіх адресних соціальних виплат за єдиною виплат
заявою

4
В разі потреби

5
Кирилюк Н.К.
Дудник А.А.

В разі потреби

Дудник А.А.

Щокварталу

Яровий О.В.
Дудник А.А.
Яровий О.В.
Артвіх І.О.

Протягом
кварталу
щосереди
Щомісячно
Щокварталу
Щокварталу
В разі потреби

Яровий О.В.
Артвіх І.О.
Кирилюк Н.К
Коваль С.В.
Кирилюк Н.К.
Коваль С.В.
Кирилюк Н.К
Коваль С.В.

Щокварталу

Кирилюк Н.К
Коваль С.В.

В разі потреби

Кирилюк Н.К.
Дудник А.А.

Протягом
кварталу
щоп’ятниці

Кирилюк Н.К.
Дудник А.А.

6
1
34.

35.
36.
37.

38.

2
3
Засідання районної постійно діючої комісії з розгляду Указ Президента України від 7 лютого
звернень громадян
2008 року № 109 «Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування»
Спостережна комісія
Відповідно до чинного законодавства
Районна рада з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ/СНІДу
Засідання консультативної ради з питань охорони
культурної спадщини

Контроль за виконанням районних
заходів
Забезпечення
вирішення
питань
дослідження, охорони, реставрації
об’єктів культурної спадщини
Засідання Ради відділу культури і туризму по Вивчення стану справ у підвідомчих
культурному будівництву
закладах культури і мистецтва району

39.

Комісія по
наданню матеріальної
малозабезпеченим громадянам району

40.

Засідання комісії з питань збереження і використання
об’єктів національної, історичної та культурної
спадщини
Координаційно-методична
рада
по
юридичній
інформації і правовому вихованню населення
Засідання координаційної ради у справах дітей
райдержадміністрації

41.
42.

Засідання комісії з питань захисту прав дитини

44.

Засідання призовної комісії

45.

Засідання комісії з питань альтернативної служби

5
Кирилюк Н.К
Подолян І.М.

Щомісячно

Кирилюк Н.К.
Ткаченко Н.В.
Кирилюк Н.К.
Фоменко М.П.
Кирилюк Н.К.
Піщик Т.В.

Щокварталу
Щокварталу

Щомісячно

Кирилюк Н.К.
Піщик Т.В.

Щомісячно

Кирилюк Н.К.
Мельницька Л.В.

національної

Щокварталу

Кирилюк Н.К.
Піщик Т.В.

З
метою
правового
виховання
населення
Захист прав дітей, вжиття заходів по
взаємодії установ, підприємств та
організацій
у вирішенні питань
соціального захисту дітей району
Забезпечення реалізації прав дитини

Щокварталу

Рибак О.В.
Горщак О.М.
Кирилюк Н.К.
Сорока А.В.

Забезпечення призову до Збройних Сил
України
Розгляд заяв призовників щодо надання
дозволу на альтернативну службу

Лютий

допомоги Відповідно до положення про комісію

43.

4
Щомісячно,
відповідно до
графіка

Збереження
спадщини

об’єктів

Лютий

Щомісячно

В разі потреби

Яровий О.В.
Сорока А.В.
Рибак О.В.
Харкавенко В.І.
Харкавенко В.І.

7
1
46.
47.

48.
49.

50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

2
3
Комісія з вирішення питань надання та вилучення Розгляд заяв громадян
земельних ділянок фізичним та юридичним
особам
Районна комісія з питань земельних та майнових Додержання вимог законодавства у
спорів
сфері регулювання земельних відносин,
запобігання порушенням, розгляд заяв
громадян
Комісія по відшкодуванню відсоткової ставки за
отримані кредити
Моніторингова комісія з питань визначення об’ємів З метою виконання наказів та
виробництва та реалізації сільськогосподарської розпоряджень вищестоящих органів
продукції,
риби,
цін
на
продукцію
сільськогосподарського виробництва та споживчих
продовольчих товарів
Комісія з питань виплати державних дотацій
Виконання
Постанов
Кабінету
Міністрів
України,
обласної
та
районних Програм, пов’язаних з
виплатою
державних
дотацій
в
агропромисловому комплексі
Районна комісія з питань евакуації населення та Відповідно до положення про комісію
вивозу матеріальних цінностей
Комісія сприяння додержання законодавства про Додержання чинного законодавства
свободу совісті та релігійні організації
про релігійні організації
Громадська рада при районній державній адміністрації Формування та реалізація державної
політики в районі
Рада по роботі з кадрами
Відповідно до положення про раду
Засідання «круглого столу» з керівниками політичних
партій та громадських організацій
Комісія 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”

Забезпечення проведення консультацій
з громадськістю
Здійснення контролю за здійсненням
органами
виконавчої
влади
делегованих повноважень

4
Щомісячно

5
Шевчук М.М.
Рибак І.Ф.

В разі потреби

Шевчук М.М.
Тофан С.О.

В разі потреби

Шевчук М.М.
Тофан С.О.
Шевчук М.М.
Тофан С.О.

Щомісячно

Постійно

В разі потреби
26 січня
Лютий
Щокварталу
Березень
Щокварталу

Шевчук М.М.
Тофан С.О.

Кирилюк Н.К.
Гоманчук Н.М.
Рибак О.В.
Ковальська І.Б.
Кирилюк Н.К.
Ковальська І.Б.
Рибак О.В.
Килимниченко С.П.
Кирилюк Н.К.
Ковальська І.Б.
Рибак О.В.
Лужанська Л.В.

8
1
57.
58.
59.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

2
Засідання районної експертної комісії

3
Приймання документів на державне
зберігання та передачу до державного
архіву
Комісія з питань соціального страхування
З метою соціального захисту
Засідання районної робочої групи з питань реалізації в На виконання ЗУ “Про Державний
районі Закону України “Про Державний реєстр реєстр виборців”
виборців”
ІV. Наради, семінари
виконавської
дисципліни,
Нарада з заступниками голови райдержадміністрації, Стан
керівниками
структурних
підрозділів підведення підсумків роботи
райдержадміністрації та територіальних органів
міністерств та відомств України
Про забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів Виконання бюджету
та Пенсійного фонду України
Про стан виконання показників Програми соціально- Аналіз виконання програми соціальноекономічного розвитку району
економічного розвитку району
Підготовка та участь у науково-практичному семінарі Вивчення та впровадження передового
з керівниками, головними агрономами, та головними досвіду, ефективного використання
прогресивних
технологій
інженерами сільськогосподарських підприємств з техніки,
сільськогосподарських
питань підготовки та проведення весняно-польових вирощування
культур
робіт
Нарада за участю представників сільських та На виконання урядових постанов та
селищних рад стосовно організації та проведення розпоряджень щодо впровадження
норм
обліку,
перепису, реєстрації та ідентифікації тварин та птиці в європейських
переміщення та вибуття поголів’я
господарствах приватного сектору
тварин (ветеринарні вимоги забою,
транспортування, реалізації та ін.)
правильності
Семінар-нарада
з
головними
бухгалтерами Забезпечення
сільськогосподарських підприємств по декларуванню оформлення декларацій та документів
обсягів зберігання зерна, нарахування державної на отримання державної дотації
дотації за вирощену та продану на переробні фізичних та юридичних осіб
підприємства худобу та свині

4
Щокварталу

5
Кирилюк Н.К.
Мороченець О.В

Щомісячно
Щокварталу

Дробуш Р.В.
Рибак О.В.
Хмільова О.Л.

Щопонеділка

Яровий О.В.

Щокварталу

Яровий О.В.

Щомісячно

Яровий О.В.
Артвіх І.О.
Шевчук М.М.
Тофан С.О.

Лютий
Березень

Січень

Шевчук М.М
Тофан С.О.

Щокварталу

Шевчук М.М.
Тофан С.О.

9
1
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

2
Семінарські заняття з питань техніки безпеки на
сільськогосподарських машинах та механізмах,
використання котелень та опалювальних пристроїв
Підведення підсумків роботи галузі тваринництва за
участі керівників господарств та спеціалістів
Про взаємодію структурних підрозділів, які є
виконавцями районної програми по реалізації в районі
Національного плану дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини на період до 2016 року
Нарада керівників освітніх установ

3
Забезпечення виконання умов техніки
безпеки на виробництві
Стабілізація розвитку тваринництва
Ознайомлення з нормативною базою
стосовно дітей та застосування її на
практиці

З метою здійснення контролю щодо
роботи освітніх установ
Про кадрове забезпечення шкіл та дошкільних З метою кадрового забезпечення
навчальних закладів
шкіл та дошкільних навчальних
закладів
Декларування
доходів
Про декларування доходів державних службовців та
оформлення і ведення особових справ державних
службовців
Нарада по організації та проведенні заходів з З метою організації та проведення
приписки юнаків 1995 року народження до призовної заходів щодо приписки юнаків до
дільниці Голованівського району
призовної дільниці Голованівського
району
Нарада по організації проведення призову громадян З метою проведення призову громадян
району на строкову службу
району на строкову службу
Семінар з сільськими та селищними головами, Забезпечення дотримання посадовими
райдержадміністрації
та
державними службовцями
з питань нового особами
органів місцевого самоврядування
антикорупційного законодавства
антикорупційного законодавства
Нарада за участю сільських, селищних голів, Аналізу стану правопорядку
дільничних інспекторів міліції Голованівського
району, керівників структурних підрозділів про стан
взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з
місцевими органами виконавчої влади і органами
місцевого самоврядування з питань профілактики
злочинності

4
1 раз на пів року

5
Шевчук М.М.
Тофан СО.

Щокварталу

Шевчук М.М.
Тофан С.О.
Кирилюк Н.К.
Коваль С.В.
Сорока А.В.

Березень

Протягом року
Березень

Кирилюк Н.К.
Коломійчук М.А.
Кирилюк Н.К.
Коломійчук М.А.

Лютий

Рибак О.В.
Килимниченко С.П.

Січень

Кирилюк Н.К.
Харкавенко В.І.

Січень

Кирилюк Н.К.
Харкавенко В.І.
Кирилюк Н.К.
Рибак О.В.
Харкавенко В.І.
Горщак О.М.
Кирилюк Н.К.
Харкавенко В.І.

Березень

Щокварталу

10
1
17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.

2
Про організацію роботи з документами у виконкомах
сільських та селищних рад
Семінар-нарада про стан виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року
№ 339 “Про затвердження порядку контролю за
здійсненням органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів виконавчої влади”
Про стан правового забезпечення діяльності
виконкомів сільських і селищних рад та дотримання
законності при прийнятті рішень виконкомами
Семінар-нарада з сільськими, селищними головами з
питань чинного законодавства України про свободу
совісті та релігійні організації
Семінар-нарада з представниками структурних
підрозділів райдержадміністрації з питань організації
доступу до публічної інформації, розпорядником якої
є районна державна адміністрація
Нарада з керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації та територіальних органів
міністерств та відомств України по здійсненню
контролю за якістю підготовки та відповідності
чинному законодавству розпорядчих документів
Нарада по здійсненню контролю за виконанням
розпоряджень голови ОДА та голови РДА

3
Ведення діловодства

4
Березень

5
Рибак О.В.
Мельницька Л.В.
Рибак О.В.
Лужанська Л.В.

Здійснення контролю за виконанням
органами місцевого самоврядування
делегованих
повноважень
органів
виконавчої влади

Лютий

Аналіз
правового
забезпечення
виконкомів сільських, селищних рад

Січень

Рибак О.В.
Горщак О.М.

З метою забезпечення дотримання
чинного законодавства України про
свободу совісті та релігійні організації
На
виконання
Закону
України
«Про доступ до публічної інформації»

1 раз на півроку

Рибак О.В.
Ковальська І.Б.

Лютий

Кирилюк Н.К.
Ковальська І.Б.

На виконання Указу Президента
України від 26 липня 2005 року №1132

Січень

Рибак О.В.
Мельницька Л.В.

Щокварталу

Рибак О.В.
Сектор контролю
райдержадміністрації

Січень

Яровий О.В.
Дудар В.С.

Березень

Рибак О.В.
Мороченець О.В.

Розпорядження голови ОДА від 30
березня 2004 року № 175-р «Про
затвердження Порядку проведення
стану виконавської дисципліни в
органах виконавчої влади»
Про порядок складання, розгляду, затвердження та Забезпечення фінансування бюджетних
основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ
установ
Семінар-нарада з керівниками архівних підрозділів Правила зберігання, передавання в
організацій, підприємств та установ району щодо архівний відділ документів постійного
ведення діловодства в установах, підприємствах та зберігання
організаціях району

11
1
26.

2
3
Нарада керівного складу цивільного захисту району з Підведення підсумків
підведення підсумків роботи у 2012 році та
визначення основних завдань на 2013 рік

27.

порядку
надання
Семінар з сільськими, селищними головами та Дотримання
уповноваженими сільських та селищних рад з питань державної соціальної допомоги
вивчення законів України “Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та
“Про Державний бюджет України на 2012 рік”
Проведення семінар-наради з питання вивчення та Закон України від 15 листопада
практики
застосування Закону України «Про 2002
року
№
2789-ІІІ
«Про
попередження насильства в сім'ї»
попередження насильства в сім'ї»
V. Організаційні заходи
Здійснювати організаційні заходи щодо виконання Забезпечення виконання показників
програми
“Центральний
показників обласної програми “Центральний регіон – обласної
регіон –2015”
2015”
Здійснювати організаційні заходи щодо проведення Забезпечення сталої роботи житловопідготовки житлово-комунального господарства та комунального господарства району в
бюджетних установ району до роботи в осінньо- осінньо-зимовий період
зимовий період 2012/2013 років
Заходи щодо проведення районних та обласних Проведення виставкової діяльності
виставок-ярмарок

28.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Комплексні перевірки ринків та інших місць торгівлі в
районі
Проведення аналізу роботи промислових підприємств
району
Організація
урочистих
заходів,
присвячених
знаменним та пам’ятним датам, професійним святам
та урочистим подіям в житті району

4
Січень

Щокварталу

5
Перший заступник
голови
райдержадміністрації,
начальник відділу з
питань надзвичайних
ситуацій
райдержадміністрації
Кирилюк Н.К.
Дудник А.А.

Щокварталу

Кирилюк Н.К.
Коваль С.В.

Протягом
кварталу

Яровий О.В.
Кирилюк Н.К.
Шевчук М.М.
Яровий О.В.
Шаповал І.Г.

Протягом
кварталу
В разі потреби

Захист прав споживачів

Щомісячно

Для аналізу та оцінки роботи
промислового комплексу району
З метою відзначення знаменних та
пам’ятних дат

Щомісячно
Протягом
кварталу

Яровий О.В
Кирилюк Н.К.
Тофан С.О.
Артвіх І.О.
Яровий О.В.
Яровий О.В.
Артвіх І.О.
Кирилюк Н.К.
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1
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

2
Надання методичної допомоги по організації
контролю в структурних підрозділах районної
державної адміністрації
Організувати бесіди “за круглим столом”, зустрічі з
керівниками політичних партій та громадських
організацій
Організаційне забезпечення і проведення комплексних
та галузевих перевірок щодо здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади виконавчими
комітетами сільських, селищних рад

3
З метою організації контролю
виконанням документів

за

4
Протягом
кварталу

5
Рибак О.В.
Кирилюк Н.К
Сектор контролю РДА
Кирилюк Н.К.
Ковальська І.Б.

Забезпечення співпраці з політичними
партіями

Щомісячно

З метою здійснення контролю за
виконанням делегованих повноважень

Згідно з окремим
графіком,
затвердженим
розпорядженням
голови РДА
Протягом
кварталу
Відповідно до
графіка

Рибак О.В.
Лужанська
Рибак О.В.
Килимниченко С.П.

Рибак О.В.
Лужанська Л.В.

Організаційне забезпечення підготовки і проведення
засідань колегій, нарад, семінарів
Забезпечення навчання державних службовців у
центрі підвищення кваліфікації державних службовців

Проведення засідань колегій, нарад,
семінарів
З метою підвищення кваліфікації
державних службовців згідно плануграфіка навчання

Проводити стажування осіб, зарахованих до кадрового
резерву
на
посади
державних
службовців
VІ-VІІ категорій
Організаційні заходи щодо проведення виїзних
прийомів громадян керівництвом районної державної
адміністрації

Постанова Кабінету Міністрів України
від 28.12.2002 р. №199

Згідно з окремим
графіком

Рибак О.В.
Килимниченко С.П.

На виконання Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”

Протягом
кварталу (згідно
з окремим
графіком)
Згідно з окремим
графіком

Рибак О.В
Мельницька Л.В.

питань

Постійно

Шевчук М.М.

Покращення стану охорони здоров’я
населення району
Виконання
програми
соціальноекономічного розвитку району в галузі
“культура”

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Кирилюк Н.К

Організація
проведення
навчання
керівників,
спеціалістів та працівників масових професій
сільськогосподарських підприємств
Організація заходів по виконанню указів, доручень
Президента України з питань агропромислового
комплексу
Забезпечення виконання районних програм з охорони
здоров’я
Організаційне забезпечення проведення культурномистецьких заходів в районі

З метою підвищення кваліфікації
Виконання
заходів
з
агропромислового комплексу

Шевчук М.М.

Кирилюк Н.К
Піщик Т.В.
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1
18.
19.

20.

21.

2
Організаційне забезпечення виконання районних
програм у галузі “культура і туризм”
Проведення заходів та профілактичних рейдів щодо
захисту прав неповнолітніх “Сім’я і діти”, “Школа і
підліток”, “Літо 2011 року”, “Діти вулиці”, “Вокзал”,
“Дискотека”, “Комп’ютерний клуб”, “Зайнятість”,
“Урок” в районі
Проведення перевірки стану виконання Указу
Президента України від 26 липня 2005 року №1132 в
структурних підрозділах райдержадміністрації та
виконавчих комітетах сільських селищних рад
Обстеження
стану
охорони
праці
в
сільськогосподарських підприємствах
Організація обліку наявності поголів’я тварин та птиці
в господарствах різних форм власності
0рганізаційні заходи щодо
використання та
продуктивності земель водного фонду
Проведення в районі «Дня довкілля»

3
Розвиток галузі “культура і туризм” в
районі
Захист прав неповнолітніх

4
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу згідно з
графіком

5
Кирилюк Н.К
Піщик Т.В.
Кирилюк Н.К
Сорока А.В.

Здійснення контролю за станом
виконання Указу Президента України
від 26 липня 2005 року №1132

Протягом
кварталу згідно з
графіком

Кирилюк Н.К.

25.

Забезпечення проведення організаційних заходів щодо З метою
виконання районних галузевих програм
програм

виконання

Протягом
кварталу

26.

Організація тренувань органів управління та сил Забезпечення проведення навчання
районної підсистеми єдиної системи цивільного
захисту
Організація надання медичної допомоги населенню Надання медичної допомоги
під час свят та масових заходів на території району
Районний фестиваль юних рятівників-пожежників
Виховання підростаючого покоління з
метою профорієнтації
Проведення районного конкурсу «Учитель року»
З метою виявлення обдарованих
педагогів Голованівщини
Районний огляд – конкурс на кращі знання З метою виховання у громадян поваги
Конституції України та права серед учнів ЗНЗ
до Закону і прав людини

Протягом
кварталу

Шевчук М.М.
Тофан С.О.
Шевчук М.М.
Тофан С.О.
Шевчук М.М.
Тофан С.О.
Яровий О.В.
Шаповал І.Г.
Заступники голови
РДА згідно розподілу
функціональних
повноважень
Яровий О.В.
Харкавенко В.І.

Протягом
кварталу
Березень

Кирилюк Н.К.
ЦРЛ
Кирилюк Н.К.

Січень

Кирилюк Н.К.
Коломійчук М.А
Кирилюк Н.К.
Коломійчук М.А

22.
23.
24.

27.
28.
29.
30.

Дотримання законодавства з охорони Згідно з графіком
праці
З метою визначення достовірності
Протягом
господарсько-статистичної звітності
кварталу
На
виконання
доручень
та
Протягом
розпоряджень державних органів влади
кварталу
Участь у Всеукраїнській акції
Березень
забезпечення

Березень

14
1
31.

32.
33.

34.
35.
36.

1.

2.

2
Приймання документів на державне зберігання від
фондоутворювачів НАФ: Капітанської, Свірнівської,
Пушківської,
Наливайківської
сільських
рад,
Побузької селищної ради, управління Пенсійного
фонду України в Голованівському районі та
управління агропромислового розвитку РДА
Забезпечення
ведення
організаційно-правової
підготовки щодо планового уточнення даних Реєстру
виборців
Забезпечити у році призначення виборів чи
референдумів складання, уточнення та виготовлення
списків виборців на виборчих дільницях відповідно до
законодавства

3
З метою збереження документів, що
мають соціальне значення та для
практичного використання

4
І півріччя
2012 року

5
Кирилюк Н.К.
Мороченець О.В.

Відповідно до ЗУ «Про Державний
реєстр виборців»

Протягом
кварталу

Рибак О.В.
Хмільова О.Л.

Відповідно до ЗУ «Про Державний
реєстр виборців»

Рибак О.В.
Хмільова О.Л.

Підготовлення
нагородних
матеріалів
щодо
нагородження осіб грамотами облдержадміністрації та
обласної ради
Координація
роботи
щодо
створення
та
функціонування прийомних сімей, ДБСТ

Нагородження до
професійних свят

Відповідно до
визначених
термінів
законодавством
України
Протягом
кварталу

Рибак О.В.
Килимниченко С.П.

Протягом
кварталу

Кирилюк Н.К.
Сорока А.В.

Протягом
кварталу
(згідно окремого
графіку)

Яровий О.В.
Кирилюк Н.К.
Рибак О.В.

01.01.2012 року

Шевчук М.М.
Рибак І.Ф.

01.01.2012 року

Кирилюк Н.К.
Піщик Т.В.

державних

та

На виконання постанов Кабінету
Міністрів України від 26.04.2002 р. №
564 та від 26.04.2002 р. № 565
Проведення зустрічей, зборів громадськості та На виконання доручення Глави
громадських обговорень пріоритетів соціально- Адміністрації Президента України від
07.11.2011р. № 02-01/2756
економічних реформ
VІ. Заходи по здійсненню контролю
Про утворення робочої групи стосовно опрацювання На виконання розпорядження голови
та комплексного вирішення питань реалізації ОДА від 06.05.06 № 253-р
державної
політики
у
сфері
раціонального
використання та охорони земель
Про виконання Указу Президента України від 14 На виконання розпорядження голови
жовтня 2006 року № 879 "Про всебічне вивчення та ОДА від 29.12.09 № 809-р
об’єктивне висвітлення діяльності українського
визвольного руху та сприяння процесу національного
примирення”

15
1
3.
4.
5.
6.

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

2
3
Про стан розвитку дитячо-юнацького спорту в області На виконання розпорядження
ОДА від 06.09.10 № 756-р
Про реалізацію заходів щодо соціального захисту На виконання розпорядження
ветеранів
праці
та
забезпечення
їх ОДА від 20.05.04 № 300-р
фінансування
Про забезпечення виконання в області Указу На виконання розпорядження
Президента України від 07.02.0208 року № 109
ОДА від 13.02.08 № 99-р
Про затвердження обласного плану заходів щодо На виконання розпорядження
створення безперешкодного життєвого середовища ОДА від 11.09.09 № 604-р
для осіб з обмеженими фізичними можливостями та
інших маломобільних груп населення
на 20092015 роки "Безбар’єрна Україна”
Про заходи щодо реалізації Комплексної програми На виконання розпорядження
підготовки державних службовців в області
ОДА від 07.12.2000р № 610-р
На
виконання розпорядження
Про обласну цільову програму щодо підготовки та
проведення Україні фінальної частини чемпіонату ОДА від 12.05.08 № 387-р
Європи 2012 роки з футболу
Про затвердження обласного плану дій з реалізації На виконання розпорядження
Концепції реформування системи соціальних послуг ОДА від 105.12.08 № 1161-р
на період до 2012 року
Про розробку місцевих програм реформування і На виконання розпорядження
розвитку житлово-комунального господарства на ОДА від 05.12.10 № 80-р
2010-2014 роки
Про затвердження обласних заходів щодо реалізації На виконання розпорядження
Концепції соціального захисту бездомних громадян ОДА від 31.07.09 № 497-р
до 2012 року
Про затвердження регіональних комплексних заходів На виконання розпорядження
щодо впровадження сімейної медицини у систему ОДА від 17.08.2000 № 412-р
охорони здоров’я області
Про заходи щодо збереження та відтворення лісів і На виконання розпорядження
зелених насаджень в області
ОДА від 05.12.08 № 1061-р
Про затвердження обласних заходів щодо реалізації На виконання розпорядження
концепції соціальної адаптації осіб з розумовою ОДА від15.03.05 № 208-р
відсталістю

голови

4
01.01.2012 року

5
Кирилюк Н.К.
Коваль С.В.
Кирилюк Н.К.
Дудник А.А.

голови

05.01.2012 року

голови

05.01.2012 року

голови

05.01.2012 року

голови

10.01.2012 року

голови

15.02.2012 року

голови

05.03.2012 року

Кирилюк Н.К.
Дудник А.А.

голови

10.03.2012 року

Яровий О.В.
Шаповал І.Г.

голови

20.03.2012 року

Кирилюк Н.К.
Дудник А.А.

голови

15.03.2012 року

Кирилюк Н.К.
Фоменко М.П.

голови

05.03.2012 року

голови

15.03.2012 року

Яровий О.В.
Крижанівська Н.В.
Кирилюк Н.К.
Дудник А.А.

Рибак О.В.
Подолян І.М.
Яровий О.В.
Шаповал І.Г.

Рибак О.В.
Килимниченко С.П.
Кирилюк Н.К.
Коваль С.В.

16
1

2
3
4
VІІ. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя
1. Газифікація населених пунктів Голованівського району З метою газифікації району
Протягом
кварталу
2. Вивчення роботи виконавчих комітетів сільських, У зв’язку з переходом на казначейське
Протягом
селищних рад щодо виконання місцевих бюджетів
обслуговування
кварталу
3. Проводити соціологічні дослідження в сферах Здійснення соціологічних обстежень
Протягом
суспільного життя
кварталу
Протягом
4. Вивчення досвіду роботи виконавчих комітетів Розповсюдження позитивного досвіду
кварталу
сільських та селищних рад щодо виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади
визначених
Законом
України
“Про
місцеве
самоврядування в Україні”
5. Вивчення стану справ щодо розвитку виробництва і На виконання програми зайнятості на
Протягом
створення нових робочих місць
2011 рік
кварталу
Протягом
6. Вивчення роботи громадських інспекцій у справах З метою захисту прав неповнолітніх
кварталу
неповнолітніх при виконавчих комітетах сільських,
селищних рад
Протягом
7. Вивчення стану виконання Указу Президента України На виконання Указу Президента
кварталу
від 26 липня 2005 року № 1132 “Питання контролю за України від 26 липня 2005 року №1132
виконанням указів, розпоряджень і доручень “Питання контролю за виконанням
Президента України” у структурних підрозділах указів, розпоряджень і доручень
Президента України”
райдержадміністрації
8. Обстеження
стану
охорони
праці
в Дотримання законодавства з охорони
Згідно з
сільськогосподарських підприємствах району
праці
графіком
протягом
кварталу
Протягом
9. Залучення сільгоспвиробників до інвестиційних З метою залучення сільгоспвиробників
кварталу
проектів суміжних підприємств, громадських та інших до інвестиційних проектів
організацій які мають відношення до виробництва,
зберігання, реалізації сільськогосподарської продукції
10. Стан і тенденції соціально-економічного розвитку Аналіз виконання програми соціальноПротягом
району у 2012 році
економічного розвитку району
кварталу
11. Вивчення стану торговельного та побутового Покращення
торговельного,
Протягом
обслуговування населення в районі
побутового обслуговування в районі
кварталу

5
Яровий О.В.
Яровий О.В.
Дудар В.С.
Кирилюк Н.К.
Заступники голови,
керівник апарату РДА
згідно розподілом
функціональних
повноважень
Кирилюк Н.К.
Кирилюк Н.К.
Рибак О.В.

Шевчук М.М.

Шевчук М.М.

Яровий О.В.
Яровий О.В.

17
1

2
3
12. Проведення аналізу виконання показників обласної З метою здійснення аналізу виконання
обласної
програми
програми “Центральний регіон – 2015” розділ показників
“Центральний регіон – 2015” в
“Регіональний розвиток”
Голованівському районі
13. Відповідність тарифів на житлово-комунальні послуги Поліпшення фінансово-економічного
їх собівартості
стану
підприємств
житловокомунального господарства
14. Вивчення стану справ щодо соціальної адаптації осіб, Відповідно до програми зайнятості
звільнених з місць позбавлення волі та обездолених населення на 2012 рік
громадян
15. Здійснити перевірку всіх сільських та міських Вивчення стану справ в бібліотеках
бібліотек
району
16. Здійснити перевірку роботи сільських будинків Вивчення стану справ в будинках
культури та сільських клубів
культури району
17. Здійснити перевірку роботи з кадрами та ведення Робота з кадрами та кадрового
кадрового діловодства у підвідомчих закладах діловодства
культури і мистецтва
18. Вивчення ситуації в районі щодо зайнятості дітей, З метою соціального захисту дітей
залучення їх до навчання, виявлення причин
бездоглядності та безпритульності серед дітей
19. Вивчення питання присвоєння почесного звання
На виконання Указу Президента
України «Мати-Героїня»
України від 29 червня 2001 року № 476
20. Ведення
обліку
багатодітних
та
соціально- З метою захисту прав і законних
незахищених сімей виконавчими комітетами сільських, інтересів дітей
селищних рад
21. Оформлення та видача посвідчень батькам та дітям
Відповідно до законодавства щодо
багатодітних сімей
соціального захисту сімей
22. Вивчення стану цивільного захисту, готовності органів З метою здійснення контролю
управління, сил і засобів до дій за призначенням
______________________

4
Протягом
кварталу

5
Яровий О.В.

Протягом
кварталу

Яровий О.В.

Протягом
кварталу

Кирилюк Н.К.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Кирилюк Н.К
Піщик Т.В.
Кирилюк Н.К
Піщик Т.В.
Кирилюк Н.К
Піщик Т.В.

Протягом
кварталу

Кирилюк Н.К.
Сорока А.В.

Протягом
кварталу
Протягом
І кварталу

Кирилюк Н.К.
Коваль С.В.
Кирилюк Н.К.
Коваль С.В.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Кирилюк Н.К.
Коваль С.В.
Яровий О.В.

