від 22 березня 2016 року

№ 64-р

Про план роботи Голованівської
районної державної адміністрації
на ІІ квартал 2016 року
Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», регламенту Голованівської районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від
25 червня 2015 року № 160-р:
1. Затвердити план роботи Голованівської
адміністрації на ІІ квартал 2016 року (додається).

районної

державної

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації до
10 липня 2016 року подати до відділу організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату районної державної адміністрації інформаційні звіти
про виконання плану роботи райдержадміністрації на ІІ квартал 2016 року.
3. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації до 20 липня 2016 року подати керівнику апарату районної
державної адміністрації узагальнений звіт про виконання плану роботи
районної державної адміністрації на ІІ квартал 2016 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
22 березня 2016 № 64-р

ПЛАН
роботи Голованівської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2016 рік
№
п\п
1
1.
2.

1.
2.

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності
Термін
здійснення заходу
виконання
2
3
4
І. Засідання колегії Голованівської районної державної адміністрації
22 квітня
15 квітня
Проведення аналізу виконання
Про виконання показників Програми соціального і
показників соціально-економічного
економічного розвитку Голованівського району на
розвитку за І квартал 2016 року
2016 рік у І кварталі 2016 року
15 квітня
Про стан виконання делегованих повноважень органів Здійснення контролю за виконанням
виконавчої влади виконавчим комітетом Шепилівської делегованих повноважень органів
виконавчої влади
сільської ради в галузі культури
27 травня
20 травня
Про стан виконання делегованих повноважень органів Здійснення контролю за виконанням
делегованих повноважень органів
виконавчої влади у сфері земельного законодавства
виконавчої влади
виконавчим комітетом Грузької сільської ради
20 травня
На виконання Указу Президента
Про стан виконавської дисципліни, організацію
України від 26 липня 2005 року
виконання завдань, визначених актами і дорученнями
№ 1132
Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голови обласної державної
адміністрації та районної державної адміністрації за
підсумками І кварталу 2016 року

Відповідальні
виконавці
5
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Копієвський М.Д.
Рибак І.Ф.
Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

2
Продовження додатка
1
1.

2.

1.

2.

1.
1.

2

3
4
24 червня
17 червня
Аналіз виконання указів, доручень
Про стан виконання Указів, доручень Президента
Президента України з питань
України з питань агропромислового комплексу та про
агропромислового комплексу та
хід підготовки сільськогосподарських підприємств
вчасного проведення робіт по
району до збирання ранніх зернових та зернобобових
збиранню урожаю
культур
17 червня
Про стан виконання делегованих повноважень органів Здійснення контролю за виконанням
делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчим комітетом
виконавчої влади (результати
Наливайківської сільської ради
комплексної перевірки)
ІІ. Засідання колегії структурних підрозділів райдержадміністрації
Засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
З метою контролю управлінської
Квітень
1. Про проведення атестації та стимулювання
діяльності
безперервного підвищення рівня професійної
компетентності педагогічних працівників.
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
З метою контролю управлінської
Червень
1. Про ефективність організації індивідуального
діяльності
навчання.
2. Про видачу цільових направлень випускникам
навчальних закладів району.
3. Про виконання норм харчування в закладах освіти
району.
Засідання колегії відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації
Про стан збирання ранніх зернових та зернобобових
Здійснення контролю
Червень
культур
ІІІ. Засідання комісій районної державної адміністрації
В разі
Засідання оперативної групи з питань надзвичайних
З метою запобігання надзвичайних
потреби
ситуацій
ситуацій

5
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Туз С.В.

Туз С.В.

Клименко О.В.
Голімбієвський О.Д.

3
Продовження додатка
1
2.

2
Комісія з техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

3.

Районна протиепідемічна комісія

4.

Комісія по координації заходів по стабілізації на
споживчому ринку району

5

Районна рада з питань безпеки життєдіяльності
На виконання Закону України
населення
«Про місцеві державні адміністрації»
Засідання спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних Ліквідація надзвичайних ситуацій
ситуацій техногенного та природного характеру
регіонального рівня
Здійснення контролю за операціями з
Комісія по координації та контролю за дотриманням
металобрухтом
суб’єктами підприємницької діяльності вимог нових
інструкцій щодо здійснення операцій з металобрухтом
Робоча група з координації використання залізничного Контроль за ефективним використанням
рухомого складу
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

6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

12.

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва
при райдержадміністрації

13.

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

3
Розроблення та виконання заходів по
боротьбі з пожежами, недопущення
епідемій, загибелі людей на воді
Виконання санітарних та
протиепідемічних заходів
Здійснення контролю на споживчому
ринку

Координація та контроль за
дотриманням законодавства в сфері
дорожнього руху
Сприяння розвитку малого та
середнього бізнесу
Проведення щоденного моніторингу
цін

4
Квітень
Травень
Червень
В разі
потреби
Квітень
Травень
Червень
Червень
В разі
потреби
В разі
потреби

5
Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Копієвський М.Д.
Копієвський М.Д.
Копієвський М.Д.

Травень

Копієвський М.Д.

Травень

Копієвський М.Д.

В разі
потреби

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

В разі
потреби
Квітень
Травень
Червень
Квітень
Травень
Червень

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

4
Продовження додатка
1
14.

2
Засідання районної робочої групи з прискореного
перегляду регуляторних актів

3
Проведення аналізу законодавства,
яким регулюються регуляторні акти

15.

Комісія з питань упорядкування підприємницької
діяльності, пов’язаної з геологічним вивченням надр
та видобування корисних копалин
Конкурсна комісія районної державної адміністрації

Аналіз видобування корисних копалин
на території району та вивчення надр

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

Робоча група по проведенню безстрокової
Всеукраїнської кампанії із забезпечення чистоти і
порядку в населених пунктах району
Містобудівна рада
Засідання районної комісії щодо цільового
використання допомоги при народженні дитини і
станом створення належних умов для повноцінного
утримання і виховання дітей
Засідання координаційної комісії з питань призначення
всіх видів соціальних допомог
Комісія з питань забезпечення своєчасності та повноти
сплати податків, погашення заборгованості по
заробітній платі, стипендій та інших соціальних виплат
Засідання комісії по встановленню статусу учасника
війни

23.

Засідання комісії Голованівської районної державної
адміністрації з питань нагородження

24.

Засідання координаційної ради з питань молодіжної
політики

Проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців
Покращення санітарного стану та
благоустрою населених пунктів району
Обговорення і обґрунтування проектів
містобудування
Постанова Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 2005 року № 315
Надання всіх видів соціальних
допомог (постанови Кабінету Міністрів
України від 24 лютого 2003 року
№ 250, від 02 лютого 2000 року)
Відповідно до законодавства
Закон України «Про статус ветеранів
війни та гарантії їх соціального
захисту»
Розпорядження голови районної
державної адміністрації від 26 січня
2011 року № 51
З метою реалізації державної
молодіжної політики

4
В разі
необхідност
і
В разі
необхідності

5
Копієвський М.Д.

В разі
потреби
Квітень
Травень
Червень
В разі
потреби
В разі
потреби

Копієвський М.Д.
Лужанська Л.В.
Копієвський М.Д.
Дудар Л.С.

В разі
потреби

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Квітень
Травень
Червень
В разі
потреби

Копієвський М.Д.
Дудник А.А.

В разі
потреби

Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.

Травень

Бугаєнко О.П.
Гонтюк Н.Б.

Копієвський М.Д.

Копієвський М.Д.
Єременко О.Б.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

5
Продовження додатка
1
25.

2
Засідання координаційної ради з питань фізичної
культури та спорту

26.

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

27.
28.
29.

Засідання комісії по встановленню статусу учасникам
ліквідації аварії, переселеним та дітям потерпілим від
наслідків аварії на ЧАЕС
Засідання районної постійно діючої комісії з розгляду
звернень громадян

3
Виконання основних напрямків
роботи відділу з фізкультури та
спорту
З метою відзначення кращих
спортсменів району

4
Квітень

5
Бугаєнко О.П.
Гонтюк Н.Б.

В разі
потреби

Бугаєнко О.П.
Гонтюк Н.Б.

Закон України від 15 листопада
2002 року № 2789–ІІІ «Про
попередження насильства в сім’ї»
Встановлення статусу учасника ЧАЕС

Травень

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

В разі
потреби

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Щомісячно,
відповідно
до графіка

Голімбієвський О.Д.
Лагода Н.О.

Квітень
Травень
Червень
Квітень

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В

30.

Засідання Ради відділу культури, туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації

Указ 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»
Вивчення стану справ у закладах
культури і мистецтва району

31.

Спостережна комісія

Відповідно до чинного законодавства

32.

Засідання робочої групи по легалізації тіньової
заробітної плати і «тіньової» зайнятості

Кодекс Законів про працю України

33.

Районна рада з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ/СНІДу

Контроль за виконанням районних
заходів

34.

Комісія по наданню матеріальної допомоги
малозабезпеченим громадянам району
Засідання комісії з питань суспільної моралі

Відповідно до положення про комісію

Червень

Виконання Закону України «Про
захист суспільної моралі»

Квітень

35.

Квітень
Травень
Червень
Травень

Бугаєнко О.П.
Плахотнюк А.М.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Сачук В.М.
Фоменко М.П.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.

6
Продовження додатка
1
36.
37.

2
Координаційно-методична рада по юридичній
інформації і правовому вихованню населення
Засідання координаційної ради у справах дітей
райдержадміністрації

38.

Засідання комісії з питань захисту прав дитини

39.

Засідання комісії з питань альтернативної служби

40.

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

41.

Районна комісія з питань розгляду земельних та
майнових спорів

42.

44.

Моніторингова комісія з питань визначення об’ємів
виробництва та реалізації сільськогосподарської
продукції, риби, цін на продукцію
сільськогосподарського виробництва та споживчих
продовольчих товарів
Комісія сприяння додержання законодавства про
свободу совісті та релігійні організації
Громадська рада при районній державній адміністрації

45.

Рада по роботі з кадрами

43.

3
З метою правового виховання
населення
Захист прав дітей, вжиття заходів у
вирішенні питань соціального захисту
дітей району
Забезпечення реалізації прав дитини
Розгляд заяв призовників щодо
надання дозволу на альтернативну
службу
Розгляд заяв громадян
Додержання вимог законодавства у
сфері регулювання земельних
відносин, запобігання порушенням,
розгляд заяв громадян
З метою виконання наказів та
розпоряджень вищестоящих органів

Додержання чинного законодавства
про релігійні організації
Формування та реалізація державної
політики в районі
Відповідно до положення про раду

4
Травень
Травень

Квітень
Травень
Червень
В разі
потреби
Квітень
Травень
Червень
В разі
потреби

5
Бугаєнко О.П.
Кобзар О.В.
Бугаєнко О.П.

Бугаєнко О.П.
Бугаєнко О.П.
Копієвський М.Д.
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Квітень
Травень
Червень

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Квітень

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

Травень
Травень

7
Продовження додатка
1
46.

47.

2
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»
Засідання районної експертної комісії

48.

Комісія з питань соціального страхування

49.

Засідання районної робочої групи з питань ведення
Державного реєстру виборців
Засідання призовної комісії

54.
50.

Засідання координаційної ради з гендерних питань і
проблем сім’ї

51.

Засідання комісії щодо стану та вивчення проблем
водопровідно-каналізаційного господарства в районі

52. Засідання міжвідомчого оперативного штабу з
координації роботи щодо підготовки та проведення
оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році
53. Засідання координаційного центру з питань
надання допомоги учасникам АТО та членам їх
сімей
54. Засідання районного штабу з питань, пов’язаних з
соціальним забезпеченням громадян України, які
переміщуються з тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної операції

3
Здійснення контролю за здійсненням
органами виконавчої влади
делегованих повноважень

4
Червень

5
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Приймання документів на державне
зберігання та передачу до державного
архіву
З метою соціального захисту

Травень

Лужанська Л.В.
Мороченець О.В.

Квітень
Травень
Червень
Травень

Лужанська Л.В.
Коверко Г.В.

На виконання Закону України «Про
Державний реєстр виборців»
Забезпечення призову до Збройних
Сил України
Додержання чинного законодавства та
міжнародних правових актів з питань
гендерного рівноправ`я
Вивчення проблем водопровідноканалізаційного господарства в
районі
Забезпечення підготовки та
проведення оздоровлення та
відпочинку дітей у 2014 році
Надання допомоги учасникам АТО
Соціальне забезпеченням громадян
України, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та
районів проведення АТО

Червень

Лужанська Л.В.
Хмільова О.Л.
Бугаєнко О.П.

Травень

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Червень

Копієвський М.Д.
Дудар Л.С.

Травень

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Щочетверга

Бугаєнко О.П.

В разі
потреби

Бугаєнко О.П.

8
Продовження додатка
1
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

2

3
ІV. Наради, семінари
Стан виконавської дисципліни,
Щопонеділкова нарада у голови районної державної
підведення підсумків роботи
адміністрації з заступниками голови
райдержадміністрації, керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації та територіальних
органів міністерств та відомств України
Про забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів Виконання бюджету
Нарада з питань стану звалищ твердих побутових
відходів, їх збирання та вивезення

Покращення навколишнього
природного середовища та санітарного
стану району
Порядок покриття у 2016 році тимчасових касових
Своєчасна виплата заробітної плати
розривів місцевих бюджетів
та розрахунки по захищених
статтях
Забезпечення правильності
Семінар-нарада з сільськими головами та
оформлення декларацій та документів
відповідальними особами по нарахуванню державної
дотації за збережений молодняк великої рогатої худоби на отримання державної дотації
фізичних та юридичних осіб
в господарствах населення
Забезпечення виконання умов техніки
Семінарські заняття з питань техніки безпеки на
безпеки на виробництві
сільськогосподарських машинах та механізмах,
використання котелень та опалювальних пристроїв
Підведення підсумків роботи галузі тваринництва
Стабілізація розвитку тваринництва
за участю керівників господарств та спеціалістів
Нарада керівників освітніх установ
З метою здійснення контролю щодо
роботи освітніх установ

Про роботу громадських інспекцій у справах дітей при
виконавчих комітетах сільських, селищних рад

З метою здійснення контролю щодо
роботи громадських інспекцій у
справах дітей при виконавчих
комітетах сільських, селищних рад

4

5

Щопонеділка Голімбієвський О.Д.
Лужанська Л.В.

Травень
Травень

Копієвський М.Д.
Дудар В.С.
Копієвський М.Д.
Дудар Л.С.

Травень

Копієвський М.Д.
Дудар В.С.

Червень

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Червень

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Червень

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.

Протягом
кварталу
згідно
окремого
графіка
Червень

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

9
Продовження додатка
1
10.

2
Нарада по здійсненню контролю за виконанням
розпоряджень голови обласної державної адміністрації
та голови районної державної адміністрації

11.

Проведення спільної наради з питань підготовки
оздоровчих закладів та організаційних заходів до
літнього оздоровчого сезону 2016 року
Проведення семінару з сільськими, селищними
головами та уповноваженими сільських, селищних рад
Нарада з керівниками структурних підрозділів
районної державної адміністрації з надання пропозиції
до Орієнтовного плану проведення консультацій з
громадськістю
Нарада з керівниками структурних підрозділів
районної державної адміністрації з питань виконання
завдань районної акції «Зірка пам’яті»
Нарада з питання виконання заходів протидії
захворювання на туберкульоз у 2016 році

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

Наради по питанню виконання заходів забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції у 2016 році лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД
Нарада з керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації з питань підготовки і
відзначення у 2016 році 20-ої річниці Дня Конституції
України
Надання консультативно-правової допомого по
соціальних питаннях в сільських радах

3
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 30 березня
2004 року № 175-р «Про затвердження
Порядку проведення стану
виконавської дисципліни в органах
виконавчої влади»
З метою проведення літнього
оздоровлення і відпочинку дітей і
підлітків у 2016 році
Вивчення законодавства

4
Квітень

5
Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

Травень

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Травень

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

Забезпечення проведення консультацій
з громадськістю

Квітень

Реалізація в районі «Зірка пам’яті»

Травень

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.

З метою зниження показників
захворюваності та смертності від
туберкульозу
Поліпшення епідемічної ситуації та
проведення аналізу

Травень

Бугаєнко О.П.
Сачук В.М.
Фоменко М.П.
Бугаєнко О.П.
Сачук В.М.

Протягом
кварталу

Відзначення державних свят

Червень

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

Роз’яснення чинного законодавства

Квітень
Травень
Червень

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

10
Продовження додатка
1
19.
1.

2.

2
Нарада по питанню надання послуг через центр
адміністративних послуг

3
Проведення контролю та моніторинг
надання послуг ЦНАП
V. Організаційні заходи
Забезпечення сталої роботи житловоЗдійснювати організаційні заходи щодо роботи
комунального господарства району в
житлово-комунального господарства та бюджетних
осінньо-зимовий період
установ району в осінньо-зимовий період
2016/2017 року
Заходи щодо проведення районних та обласних
Проведення виставкової діяльності
виставок-ярмарок

4
Травень

5
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Протягом
кварталу

Копієвський
Дудар Л.С.

В разі
потреби

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Бугаєнко О.П.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

3.

Комплексні перевірки ринків та інших місць торгівлі в
районі

Захист прав споживачів

4.

Проведення аналізу роботи промислових підприємств
району

Для аналізу та оцінки роботи
промислового комплексу району

5.

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

З метою відзначення знаменних та
пам’ятних дат

Квітень
Травень
Червень
Квітень
Травень
Червень
Протягом
кварталу

З метою організації контролю за
виконанням документів

Протягом
кварталу

Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

Забезпечення співпраці з політичними
партіями

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.

З метою здійснення контролю за
виконанням делегованих повноважень

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Організаційне забезпечення підготовки і проведення
засідань колегій, нарад, семінарів

Проведення засідань колегій, нарад,
семінарів

Протягом
кварталу
Згідно з
окремим
графіком
Протягом
кварталу

6.
7.
8.

9.

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

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

11
Продовження додатка
1
2
10. Забезпечення навчання державних службовців у центрі
підвищення кваліфікації державних службовців

3
З метою підвищення кваліфікації
державних службовців згідно плануграфіка навчання
Постанова Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2002 року №199

4
Відповідно
до графіка

5
Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.
Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.

13. Організація проведення навчання керівників,
спеціалістів та працівників масових професій
сільськогосподарських підприємств

З метою підвищення кваліфікації

14. Організація заходів по виконанню указів, доручень
Президента України з питань агропромислового
комплексу
15. Забезпечення виконання районних програм з охорони
здоров’я

Виконання заходів з питань
агропромислового комплексу

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

Покращення стану охорони здоров’я
населення району

Протягом
кварталу

16. Організаційне забезпечення проведення культурномистецьких заходів в районі

Виконання програми соціальноекономічного розвитку району в галузі
«культура»
Розвиток галузі «культура і туризм» в
районі
Розвиток галузі «культура і туризм» в
районі

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Сачук В.М.
Фоменко М.П.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.

Протягом
кварталу
квітень
2016 року

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.

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

17. Організаційне забезпечення виконання районних
програм у галузі «культура і туризм»
18. Організація та проведення у закладах культури
«Місячника пожежної безпеки», «Місячника безпеки
життєдіяльності»

На виконання Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»

Лужанська Л.В.
Лагода Н.О.
Копієвська Л.М.
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

12
Продовження додатка
1
2
19. Проведення заходів та профілактичних рейдів щодо
захисту прав неповнолітніх «Сім’я і діти», «Школа і
підліток», «Літо 2016 року», «Діти вулиці», «Вокзал»,
«Дискотека», «Комп’ютерний клуб», «Зайнятість»,
«Урок» в районі
20. Обстеження стану охорони праці в
сільськогосподарських підприємствах

3
Захист прав неповнолітніх

4
Протягом
кварталу
згідно з
графіком

5
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Дотримання законодавства з охорони
праці

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

21. Організація обліку наявності поголів’я тварин та птиці
в господарствах різних форм власності
22. Організаційні заходи щодо використання та
продуктивності земель водного фонду

З метою визначення достовірності
господарсько-статистичної звітності
На виконання доручень та
розпоряджень державних органів
влади
На виконання Закону України «Про
освіту»
Приведення в належний естетичний та
санітарний стан пам’ятників та
пам’ятних знаків
З метою забезпечення виконання
програм

Протягом
кварталу
згідно з
графіком
В разі
потреби
Протягом
кварталу

23. Формування мережі навчальних закладів району
24. Проведення суботників по впорядкуванню пам’ятників
та пам’ятних знаків
25. Забезпечення проведення організаційних заходів щодо
виконання районних галузевих програм

Червень
Квітень
Протягом
кварталу

26. Організація тренувань органів управління та сил
Забезпечення проведення навчання
районної підсистеми єдиної системи цивільного захисту

Протягом
кварталу

27. Організація надання медичної допомоги населенню під
час свят та масових заходів на території району

Надання медичної допомоги

Протягом
кварталу

28. Районний фестиваль «Мистецькі зірочки
Голованівщини»

Виявлення юних талантів

Червень

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Копієвський М.Д.
Дудар Л.С.
Заступники голови
райдержадміністрації
згідно з розподілом
функціональних
повноважень
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Бугаєнко О.П.
Сачук В.М.
Фоменко М.П.
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
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29. Проведення свята «Останнього дзвоника»
30. Районний конкурс «Міні-Міс Голованівщини»
31. Заходи щодо організації відпочинку та оздоровлення
дітей і підлітків влітку 2016 року
32. Приймання документів на державне зберігання від
фондоутворювачів НАФ
33. Забезпечення ведення організаційно-правової
підготовки щодо планового уточнення даних Реєстру
виборців
34. Забезпечити щомісячне надання інформації органами –
надавачам з питань поновлення персональних даних
Реєстру
35. Підготовлення нагородних матеріалів щодо
нагородження осіб грамотами облдержадміністрації та
обласної ради
36. Координація роботи щодо створення та
функціонування прийомних сімей, ДБСТ
37. Забезпечити виплату стипендій інвалідам Великої
Вітчизняної війни та учасникам бойових дій особам,
яким виповнилось 90 і більше років, 100 і більше
років
38. Виїзд групи «мобільного офісу» у сільські ради району
з метою інформування населення та надання
консультацій з питань законодавства
39. Координація роботи громадських інспекцій у справах
неповнолітніх при виконкомах сільських, селищних
рад

3
З метою виховання у громадян поваги
до Закону і прав людини
З метою виявлення творчих, здібних,
талановитих дітей старшого
дошкільного віку
Забезпечення оздоровлення дітей та
підлітків влітку 2015 року
З метою збереження документів, що
мають соціальне значення та для
практичного використання
Відповідно до Закону України «Про
Державний реєстр виборців»

4
Травень
Червень
Червень
ІІ квартал

5
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Лужанська Л.В.
Мороченець О.В.

Протягом
кварталу

Лужанська Л.В.
Хмільова О.Л.

Відповідно до Закону України «Про
Державний реєстр виборців»,
Положення про відділ
Нагородження до державних та
професійних свят

До п’ятого
числа
щомісяця
Протягом
кварталу

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

На виконання постанов Кабінету
Міністрів України від 26 квітня
2002 року № 564 та від 26 квітня
2002 року № 565
Комплексна програма соціального
захисту малозабезпечених верств
населення

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

З метою інформування населення та
надання соціальної допомоги

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

На виконання Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.,
Карабенюк Т.Л.
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40. 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
41. Проведення в районі спортивно-масових заходів
42. Організація сходів громадян щодо роз’яснення
державної політики в районі

3
Положення про службу у справах дітей

4
Протягом
кварталу

5
Бугаєнко О.П.,
Карабенюк Т.Л.

Розвиток фізичної культури і спорту,
впровадження здорового способу
життя серед населення району
Формування та реалізація державної
політики в районі

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Гонтюк Н.Б.

Протягом
кварталу

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

43. Забезпечення проведення консультацій Голованівською Реалізація Концепції сприяння
райдержадміністрацією з громадськістю
місцевими органами виконавчої влади
розвитку громадянського суспільства
З метою висвітлення виконання
44. Забезпечити інформаційне супроводження виконання
завдань та доручень Президента
завдань та доручень Президента України органами
України органами виконавчої
виконавчої влади на офіційному веб-сайті
влади на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації та в районній газеті
райдержадміністрації та районній газеті
45. Організація та проведення заходів до Дня Перемоги у
Відзначення Дня Перемоги
Другій світовій війні
Програма санаторного оздоровлення
46. Організація придбання та надання путівок на
санаторно-курортне оздоровлення відповідних
категорій населення
47. Організація та проведення заходів з нагоди відзначення Організація та проведення заходів для
Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня дітей та підлітків різних категорій
спільних дій в інтересах дитини.

48. Проведення моніторингу стану суспільно-політичної
ситуації в Голованівському районі

З метою забезпечення стабільності і
контрольованості суспільнополітичних процесів в районі

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

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

Травень

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Прокопенко С.П.
Гонтюк Н.Б.
Колесник О.М.
Піщик Т.В.
Дудник А.А.
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.
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49. Проведення моніторингу стану релігійної ситуації в
районі
1.

2.
3.

3
Згідно чинного законодавства України
про свободу совісті та релігійні
організації
VІ. Заходи по здійсненню контролю
На виконання розпорядження голови
Про забезпечення виконання в області Указу
обласної державної адміністрації від
Президента України від 07 лютого 2008 року № 109
13 лютого 2008 № 99-р
Про організацію виконання та контроль програми
зайнятості населення Кіровоградської області на період
до 2017 року
Перевірка стану виконання заходів озеленення та
благоустрою населених пунктів

4.

Про релігійну ситуацію та стан додержання в області
чинного законодавства України про свободу совісті та
релігійні організації

5.

Про забезпечення виконання обласної Програми
розвитку земельних відносин в області на
2007-2015 роки

6.

Про затвердження обласного плану заходів щодо
запобігання бездомності на період до 2017 року

7.

Здійснення контролю за повнотою та своєчасністю
платежів до бюджету району
Перевірка мобілізаційної готовності органів місцевого
самоврядування, організацій підприємств та установ
району

8.

4
Протягом
кварталу

5
Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.

Щокварталу
до 05 числа
місяця
наступного
за звітним
Щомісяця
до 15 числа

Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

На виконання розпорядження голови
Бугаєнко О.П.
обласної державної адміністрації від
Дудник А.А.
12 липня 2012 № 354-р
Квітень
Артвіх І.О.
Проведення безстрокової всеукраїнської
Дудар Л.С.
компанії із забезпечення чистоти і
порядку в населених пунктах району
Бугаєнко О.П.
Щокварталу
На виконання розпорядження голови
Кучмій Т.Д.
до 20 числа
обласної державної адміністрації
місяця
від 01 лютого 2010 № 65-р
наступного
за звітним
Копієвський М.Д.
Щокварталу
На виконання розпорядження голови
Артвіх І.О.
до 05 числа
обласної державної адміністрації
Рибак І.Ф.
місяця
від 03 липня 2007 № 419-р
наступного
за звітним
25 червня
Бугаєнко О.П.
На виконання розпорядження голови
Дудник А.А.
обласної державної адміністрації
від 19 квітня 2013 року № 210-р
Наповнення бюджету
Протягом
Артвіх І.О.
кварталу
Дудар В.С.
Здійснення контролю
Протягом
Голімбієвський О.Д.
кварталу
Копієвський М.Д.
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9.
10.

11.

12.

13.
14.
15
16

2
Аналіз виконання доходної та видаткової частини
районного бюджету та бюджетів сільських, селищних
рад у 2016 році
Перевірка цільового і ефективного використання
бюджетних коштів головними розпорядниками коштів
районного бюджету та бюджетів сільських, селищних
рад
Здійснення контролю за виконанням органами
місцевого самоврядування району
делегованих повноважень органів виконавчої влади на
2016 рік

Здійснювати щоденний контроль за проходженням,
підготовкою та оформленням службових документів,
їх своєчасним виконанням, правильністю користування
документами в апараті та структурних підрозділах
райдержадміністрації
Здійснення контролю щодо дотримання законодавства
про працю на підприємствах, організаціях, установах
району
Здійснення контролю щодо реалізації державної
політики у сфері раціонального використання та
охорони земель
Здійснювати контроль за проведенням акції «Зірка
пам’яті» в районі
Про стан надання учасникам АТО земельних ділянок

3
Виконання місцевих бюджетів
Недопущення бюджетних
правопорушень

4
Квітень
Травень
Червень
Квітень
Травень
Червень

5
Копієвський М.Д.
Дудар В.С.
Копієвський М.Д.
Дудар В.С.

На виконання Закону України
«Про місцеве самоврядування в
Україні», постанови Кабінету
Міністрів України від 09 березня
1999 року № 339 «Про затвердження
Порядку контролю за здійсненням
органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів
виконавчої влади»
З метою дотримання інструкції з
діловодства

Згідно
окремого
графіка

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Протягом
кварталу

Лужанська Л.В.
Кобзар О.В.

На виконання Закону України «Про
оплату праці»

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

З метою реалізації державної політики
у сфері раціонального використання
та охорони земель
На виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від
17 червня 2010 року № 494-р
Доручення голови обласної державної
адміністрації від 05 травня 2015 року
№ 01-15/95/4

Протягом
кварталу

Артвіх І.О.
Клименко О.В.

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.

Протягом
кварталу

Копієвський М.Д.
Рибак І.Ф.
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17

2
Про стан використання водних об’єктів, земель
водного фонду та водних біоресурсів в області

18

Про активізацію впровадження процесів
децентралізації влади

19

Про стан впровадження в області системи надання
адміністративних послуг

20

Про стан готовності господарського комплексу області
до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року

21.

Організація роботи щодо здійснення контролю за
станом виконавської дисципліни, організацію
виконання завдань, визначених актами і дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голови обласної державної
адміністрації та районної державної адміністрації
Здійснення контролю за дотриманням в районі
законодавства України про попередження насильства в
сім’ї
Про стан реалізації в районі державної політики з
питань фізичної культури та спорту
Організація контролю за виконанням законів України
«Про охорону культурної спадщини» та «Про
археологічну спадщину»
Здійснення контролю за формуванням регіонального
ресурсу продовольчого зерна у 2016 році
Здійснення контролю щодо реалізації державної
політики у сфері раціонального використання та
охорони земель

22.
23.
24.
25.
26.

3
На виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від
30 вересня 2015 року № 387-р
На виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від
15 вересня 2015 року № 355-р
На виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації
від 05 червня 2015 року № 218-р
На виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від
28 вересня 2015 року № 380-р
Здійснення контролю за станом
виконавської дисципліни

4
Протягом
кварталу

5
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Протягом
кварталу

Копієвський М.Д.
Єременко О.Б.

Протягом
кварталу

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Протягом
кварталу

Копієвський М.Д.
Дудар Л.С.

Протягом
кварталу

Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

На виконання розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 10 липня 2006 року № 373-р
На виконання Закону України
«Про фізичну культури і спорт»
Охорона культурної спадщини у
районі

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Гонтюк Н.Б.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.

На виконання постанови Кабінету
Міністрів України
З метою реалізації державної політики
у сфері раціонального використання
та охорони земель

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

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

18
Продовження додатка
1
27.

2
Здійснення контролю за дотриманням порядку
використання коштів Стабілізаційного фонду

28.

Здійснення контролю щодо виконання Закону України
«Про доступ до публічної інформації» в
райдержадміністрації
Здійснювати перевірку достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами
третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про
очищення влади»
Перейменування населених пунктів, об’єктів
топоніміки та демонтаж пам’ятників та пам’ятних
знаків

29.

30.

1.
2.
3.

4.
5.

3
На виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від
28 вересня 2008 № 897-р
На виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від
09 червня 2010 року № 505-р
На виконання Закону України «Про
очищення влади»

4
Протягом
кварталу

5
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.

Протягом
кварталу

Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.

Виконання Закону України «Про
Протягом
засудження комуністичного та
кварталу
націонал-соціалістичного,
тоталітарного режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки»
VІІ. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя
Вивчення роботи виконавчих комітетів сільських,
Виконання місцевих бюджетів
Протягом
селищних рад щодо виконання місцевих бюджетів
кварталу
Проведення моніторингу стану містобудівної
На виконання основних завдань
Протягом
діяльності на території району
діяльності сектору
року
З метою розповсюдження позитивного
Протягом
Вивчення досвіду роботи виконавчих комітетів
досвіду
кварталу
сільських та селищних рад щодо виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади,
визначених Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Вивчення стану справ щодо розвитку виробництва і
На виконання програми зайнятості на
Протягом
створення нових робочих місць
2016 рік
кварталу
З метою захисту прав неповнолітніх
Протягом
Вивчення роботи громадських інспекцій у справах
кварталу
неповнолітніх при виконавчих комітетах сільських,
селищних рад

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.

Копієвський М.Д.
Дудар В.С.
Копієвський М.Д.
Єременко О.П.
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

19
Продовження додатка
1
6.

7.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

2
Вивчення стану виконання Указу Президента України
від 26 липня 2005 року №1132 «Питання контролю за
виконанням указів, розпоряджень і доручень
Президента України» у структурних підрозділах
райдержадміністрації
Обстеження стану охорони праці в
сільськогосподарських підприємствах району

3
На виконання Указу Президента
України від 26 липня 2005 року №1132
«Питання контролю за виконанням
указів, розпоряджень і доручень
Президента України»
Дотримання законодавства з охорони
праці

Вивчення стану торговельного та побутового
обслуговування населення в районі
Підготовка переліку об’єктів, що плануються до
фінансування та будуть введені в експлуатацію у
2016 році
Перевірка відповідності тарифів на житловокомунальні послуги їх собівартості

Покращення торговельного,
побутового обслуговування в районі
З метою підготовки переліку об’єктів

Здійснити перевірку всіх сільських та міських
бібліотек
Здійснити перевірку роботи сільських будинків
культури та сільських клубів
Вивчення ситуації в районі щодо зайнятості дітей,
залучення їх до навчання, працевлаштування
неповнолітніх; виявлення причин бездоглядності та
безпритульності серед дітей
Вивчення роботи консультаційного пункту при
пологовому відділенні центральної районної лікарні
Вивчення стану цивільного захисту, готовності органів
управління, сил і засобів до дій за призначенням
Залучення сільгоспвиробників до інвестиційних
проектів суміжних підприємств, громадських та інших
організацій, які мають відношення до виробництва,
зберігання, реалізації сільськогосподарської продукції

Поліпшення фінансово-економічного
стану підприємств житловокомунального господарства
Вивчення стану справ в бібліотеках
району
Вивчення стану справ в будинках
культури району
З метою соціального захисту дітей

З метою надання якісних послуг
З метою здійснення контролю
Співпраця з організаціями суміжних
галузей

4
Протягом
кварталу

5
Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

Згідно з
графіком
протягом
року
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Протягом
кварталу

Копієвський М.Д.
Дудар Л.С.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Колесник О.М.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

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

20
Продовження додатка
1
18.

19.
20.
21.

2
Вивчення роботи виконавчих комітетів сільських,
селищних рад щодо додержання чинного
законодавства України про свободу совісті та
релігійні організації
Вивчення стану суспільно-політичної ситуації в районі
Проведення інформаційно-аналітичного аналізу
забезпечення здійснення внутрішньої політики в
районі та моніторингу засобів масової інформації
Виконання плану оптимізації освітніх закладів району.

3
Здійснення аналізу щодо додержання
чинного законодавства України про
свободу совісті та релігійні організації
в районі
Здійснення аналізу стану суспільнополітичної ситуації в районі
З метою здійснення аналізу щодо
діяльності громадських, політичних
організацій та ЗМІ
Здійснення аналізу проведення плану
оптимізації

_________________________

4
Протягом
кварталу

5
Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

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

ІІ квартал

Бугаєнко О.П.
Туз С.В.

