від 22 грудня 2016 року

№ 360-р

Про план роботи Голованівської
районної державної адміністрації
на І квартал 2017 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 І квартал 2017 року (додається).

районної

державної

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації до
10 квітня 2017 року подати до відділу організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату районної державної адміністрації інформаційні звіти
про виконання плану роботи райдержадміністрації на І квартал 2017 року.
3. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації до 20 квітня 2017 року подати керівнику апарату
районної державної адміністрації узагальнений звіт про виконання плану
роботи районної державної адміністрації на І квартал 2017 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 грудня 2016 № 360-р
ПЛАН
роботи Голованівської районної державної адміністрації на І квартал 2017 року
№
п\п
1
1.
2.

3.

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення
Термін
заходу
виконання
2
3
4
І. Засідання колегії Голованівської районної державної адміністрації
27 січня
Про підсумки соціально-економічного розвитку
Проведення аналізу виконання плану
Голованівського району за 2016 рік
соціально-економічного розвитку
району за 2016 рік
27 січня
Проведення аналізу роботи зі
Про стан виконання вимог Закону України «Про
зверненнями громадян та виконання
звернення громадян», Указу Президента України від
Закону України «Про звернення
07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи
громадян»
щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування»
у 2016 році та делегованих повноважень органів
виконавчої влади щодо розгляду звернень громадян,
визначених статтею 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчими комітетами
сільських, селищних рад
Проведення аналізу виконання
24 лютого
Про підведення підсумків виконання доходної та
районного бюджету за 2016 рік
видаткової частини районного бюджету та виконання
плану надходжень до бюджетів сільських, селищних рад
за 2016 рік

Відповідальні
виконавці
5
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Лужанська Л.В.
Лагода Н.О.
Тимановська Н.О

Копієвський М.Д.
Дудар В.С.

2
1
4.

5.

6.

1.

1.

1.

2
Про стан виконавської дисципліни, організацію
виконання завдань, визначених актами і дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голови обласної державної
адміністрації та районної державної адміністрації
за підсумками IV кварталу 2016 року
Про стан виконання указів, доручень Президента
України з питань агропромислового комплексу та про
хід підготовки сільськогосподарських підприємств
району до проведення весняно-польових робіт

3
На виконання Указу Президента
України від 26 липня 2005 року №1132

4
24 лютого

5
Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

24 березня
Копієвський М.Д.
Аналіз виконання указів, доручень
Клименко О.В.
Президента України з питань
агропромислового комплексу та
вчасного проведення весняно-польових
робіт
24 березня
Лужанська Л.В.
Здійснення контролю за виконанням
Про стан виконання делегованих повноважень органів
Кучмій Т.Д.
делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчим комітетом Побузької
виконавчої влади (результати
селищної ради
комплексної перевірки)
ІІ. Засідання колегії структурних підрозділів райдержадміністрації
Засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
З метою контролю управлінської
Лютий
Туз С.В.
1. Аналіз випадків травматизму в загальноосвітніх
діяльності
навчальних закладах району.
2. Про реєстрацію учнів 11 класу на ЗНО 2017 року
3. Про стан розвитку психологічної служби.
Засідання колегії відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації
Березень
Клименко О.В.
Аналіз виробничої діяльності
Про стан виконання указів, доручень Президента
товаровиробників сільськогосподарської
України з питань агропромислового комплексу та про
продукції та визначення шляхів
хід підготовки сільськогосподарських підприємств
успішного виконання виробничих
району весняно-польових робіт
завдань агропромислового комплексу
району
ІІІ. Засідання
Оперативної групи з питань надзвичайних ситуацій
З метою запобігання надзвичайних
По мірі
Голімбієвський О.Д.
ситуацій
необхідності

3
1
2.

2
Районної постійно діючої комісії з розгляду звернень
громадян

3.

Ради регіонального розвитку Голованівського району

4.

Засідання районної координаційної ради із здійснення
шефства над військовими частинами Збройних Сил
України, Національної гвардії України

5.

Комісії з техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

6.

Комісії по координації заходів по стабілізації на
споживчому ринку району

7.

Районної ради з питань безпеки життєдіяльності
населення
8. Спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру регіонального
рівня
9. Комісії по координації та контролю за дотриманням
суб’єктами підприємницької діяльності вимог нових
інструкцій щодо здійснення операцій з металобрухтом
10. Робочої групи з координації використання залізничного
рухомого складу
11. Районної комісії з питань санації, реструктуризації та
банкрутства підприємств
12. Районного організаційного комітету з питань
виставкової діяльності

3
4
5
Голімбієвський О.Д.
Січень,
Указ Президента України від 07 лютого
лютий,
2008 року № 109 «Про першочергові
Лагода Н.О.
березень,
заходи щодо забезпечення реалізації та
відповідно
гарантування конституційного права на
до графіка
звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування»
Березень
Голімбієвський О.Д.
З метою сприяння налагодженню
ефективної взаємодії державних органів
Лужанська Л.В.
з органами місцевого самоврядування
По мірі
Голімбієвський О.Д.
З метою здійснення шефства над
необхідності
військовими частинами Збройних
Плахотнюк А.М.
Сил України, Національної гвардії
України
Копієвський М.Д.
Січень
Розроблення та виконання заходів по
Артвіх І.О.
Лютий
боротьбі з пожежами, недопущення
Березень
епідемій, загибелі людей на воді
Копієвський М.Д.
Здійснення контролю на споживчому
Січень
Артвіх І.О.
ринку
Лютий
Березень
На виконання Закону України
Лютий
Копієвський М.Д.
«Про місцеві державні адміністрації»
Артвіх І.О.
Ліквідація надзвичайних ситуацій
По мірі
Копієвський М.Д.
необхідності
Артвіх І.О.
Здійснення контролю за операціями з
металобрухтом
Контроль за ефективним використанням
залізничного рухомого складу
Проведення моніторингу роботи
підприємств
Організація виставок-ярмарок

По мірі
необхідності

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Березень

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

Лютий
По мірі
необхідності

4
1
2
13. Комісії з планування, організації дорожнього руху та
його безпеки в Голованівському районі
14. Координаційної ради з питань розвитку підприємництва
при райдержадміністрації
15. Районної робочої групи по щоденному моніторингу
роздрібних цін на продовольчі товари та контролю за
дотриманням правил торгівлі
16. Районної робочої групи з прискореного перегляду
регуляторних актів
17. Комісії з питань упорядкування підприємницької
діяльності, пов’язаної з геологічним вивченням надр
та видобування корисних копалин
18. Конкурсної комісії районної державної адміністрації
19. Робочої групи по проведенню безстрокової
Всеукраїнської кампанії із забезпечення чистоти і
порядку в населених пунктах району
20. Робочої групи з підготовки господарського комплексу
району до роботи в осінньо-зимовий період
21. Містобудівна рада
22. Районної робочої групи з підготовки проекту
перспективного плану формування територій громад в
районі
23. Комісії з питань перевірки та перегляду договорів
оренди земельних ділянок державної власності
24. Комісії з вирішення питань надання та вилучення
земельних ділянок фізичним та юридичним
особам

3
Координація та контроль за
дотриманням законодавства в сфері
дорожнього руху
Сприяння розвитку малого та
середнього бізнесу
Проведення щоденного моніторингу цін
Проведення аналізу законодавства,
яким регулюються регуляторні акти
Аналіз видобування корисних копалин
на території району та вивчення надр
Проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців
Покращення санітарного стану та
благоустрою населених пунктів району
Контроль з підготовки господарського
комплексу району до роботи в осінньозимовий період
Обговорення і обґрунтування проектів
містобудування
З метою формування територій громад
в районі
З метою перевірки та перегляду
договорів оренди земельних ділянок
державної власності
Розгляд заяв громадян

4
По мірі
необхідності

5
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Січень
Лютий
Березень
Січень
Лютий
Березень
По мірі
необхідності
По мірі
необхідності

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

По мірі
необхідності
Січень
Лютий
Березень
По мірі
необхідності

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

По мірі
необхідності
По мірі
необхідності

Копієвський М.Д.
Єременко О.Б.
Копієвський М.Д.
Єременко О.Б.

По мірі
необхідності

Копієвський М.Д.
Рибак І.Ф.

По мірі
необхідності

Копієвський М.Д.
Рибак І.Ф.

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

Копієвський М.Д.
Дудар Л.С.

5
1
2
25. Районної комісії з питань розгляду земельних та
майнових спорів

4
По мірі
необхідності

5
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Січень
Лютий
Березень
Виконання санітарних та
По мірі
протиепідемічних заходів
необхідності
По мірі
Координаційної комісії з питань призначення всіх видів Надання всіх видів соціальних допомог,
необхідності
соціальних допомог
постанова Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1995 року № 848,
від 24 лютого 2003 року № 250
По мірі
Комісії по встановленню статусу учасника війни
Закон України «Про статус ветеранів
необхідності
війни та гарантії їх соціального
захисту»
Березень
Постійно діючої районної координаційної ради з питань Закони України «Про попередження
насильства в сім‘ї», «Про охорону
сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку,
дитинства», Конституція України,
запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі
Закони України, міжнародні правові
людьми
акти з питань гендерного
рівноправ’я
Встановлення статусу учасника ЧАЕС
По мірі
Комісії по встановленню статусу учасникам ліквідації
необхідності
аварії, переселеним та дітям потерпілим від наслідків
аварії на ЧАЕС
Робочої групи по легалізації тіньової заробітної плати і Кодекс Законів про працю України
Січень
«тіньової» зайнятості
Лютий
Березень
Районної тристоронньої соціально-економічної ради
Відповідно до положення про раду
Березень

Копієвський М.Д.
Дудник А.А.

26. Комісії з питань забезпечення своєчасності виплати та
погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій
та інших соціальних виплат
27. Районної протиепідемічної комісії
28.

29.
30.

31.
32.
33.

3
Додержання вимог законодавства у
сфері регулювання земельних відносин,
запобігання порушенням, розгляд заяв
громадян
Відповідно до законодавства

34. Міжвідомчого оперативного штабу з координації роботи Забезпечення підготовки та проведення
оздоровлення та відпочинку дітей
щодо підготовки та проведення оздоровлення
у 2017 році
та відпочинку дітей у 2017 році

ІІ, ІІІ квартал

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

6
1
2
3
35. Засідання комісії з питань альтернативної (невійськової) Розгляд заяв призовників щодо
служби
надання дозволу на альтернативну
службу
36. Спостережної комісії
Відповідно до чинного законодавства
37. Районної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ/СНІДу

Відповідно до положення про раду

38. Координаційної ради у справах дітей
райдержадміністрації
39. Комісії з питань захисту прав дитини

Захист прав дітей, вжиття заходів у
вирішенні питань соціального захисту
дітей району
Забезпечення реалізації прав дитини

40. Ради відділу культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації

Вивчення стану справ у закладах
культури і мистецтва району

41. Комісії сприяння додержання законодавства про
свободу совісті та релігійні організації
42. Громадська рада при районній державній адміністрації

Додержання чинного законодавства про
релігійні організації
Участь громадськості у формуванні
та реалізації державної політики в
районі та вирішенні питань місцевого
значення
Залучення потенціалу громадських
організацій до процесів формування та
здійснення державної та регіональної
політики, вирішення питань місцевого
значення
Надання допомоги учасникам АТО

43. Ради сприяння розвитку громадянського суспільства
при районній державній адміністрації

44. Центру надання в районі допомоги учасникам АТО

4
По мірі
необхідності

5
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Лютий

Бугаєнко О.П.
Плахотнюк А.М.
Бугаєнко О.П.
Сачук В.М.
Фоменко М.П.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Березень
Лютий

Січень
Лютий
Березень
Січень
Лютий
Березень
Січень
Лютий

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В
Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Ткачук В.Л.
Кучмій Т.Д.

Січень

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.

Щоп’ятниці

Бугаєнко О.П.
Дроздик С.В.
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45. Координаційної ради з питань профілактики наркоманії
та протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів при районній державної адміністрації

46. Районного штабу з питань, пов’язаних з соціальним
забезпеченням громадян України, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції
47. Рада по роботі з кадрами
48. Комісії Голованівської районної державної адміністрації
з питань нагородження
49. 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»
50. Районної експертної комісії

3
Координація діяльності місцевих
органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування,
правоохоронних органів району та
громадських організацій з питань
реалізації державної політики щодо
профілактики наркоманії протидії
незаконному обігу наркотичних засобів
психотропних речовин та прекурсорів
Соціальне забезпеченням громадян
України, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та
районів проведення АТО
Відповідно до положення про раду

4
Лютий

5
Бугаєнко О.П.
Плахотнюк А.М.

По мірі
необхідності

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Березень

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

По мірі
Розпорядження голови районної
необхідності
державної адміністрації від 26 січня
2011 року № 51
Березень
Здійснення контролю за здійсненням
органами виконавчої влади делегованих
повноважень

51. Комісії з питань соціального страхування

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

52. Районної робочої групи з питань ведення Державного
реєстру виборців

На виконання Закону України
«Про Державний реєстр виборців»

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

По мірі
необхідності

Лужанська Л.В.
Мороченець О.В.

Січень
Лютий
Березень
Березень

Лужанська Л.В.
Коверко Г.В.
Лужанська Л.В.
Хмільова О.Л.
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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
Проведення семінарів-нарад з клубними та
На виконання програми підвищення
бібліотечними працівниками
кваліфікації
Нарада керівників освітніх установ
З метою здійснення контролю щодо
роботи освітніх установ

4.

Про забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів

Виконання бюджету

5.

Проведення семінару з головами та уповноваженими
сільських та селищних рад

6.

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

7.

Надання консультативно-правової допомоги по
соціальних питаннях в сільських радах

8.

Нарада по питанню ознайомлення з порядком
складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до
виконання кошторисів бюджетних установ

Вивчення законодавства:призначення
всіх видів соціальних допомог,
пільг та субсидій, Закону України
«Про Державний бюджет України на
2017 рік»
З метою здійсненню контролю за
виконанням розпоряджень голови
обласної державної адміністрації та
голови райдержадміністрації
Постанова Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 року № 250,
від 02 лютого 2000 року № 211, збірник
законодавчих актів «Надання
соціальної допомоги населенню в
Україні» частина 1, 2 2007 рік
Забезпечення фінансування бюджетних
установ

4

5

Щопонеділка Голімбієвський О.Д.
Лужанська Л.В.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
згідно
окремого
графіка
Лютий
Березень

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

Копієвський М.Д.
Дудар В.С.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Березень

Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

Січень
Лютий
Березень

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Січень

Копієвський М.Д.
Дудар В.С.
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Засідання круглого столу «Надання населенню пільг та
субсидій на додаткові витрати на оплату комунальних
послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги»
10. Нарада по організації проведення призову громадян
району на строкову службу
11. Нарада з керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації та територіальних органів
міністерств та відомств району по здійсненню контролю
за якістю підготовки та відповідності чинному
законодавству розпорядчих документів
12. Засідання круглого столу до Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав
13. Нарада «Про декларування доходів державних
службовців та оформлення і ведення особових справ
державних службовців»
14. Підготовка та участь у науково-практичному семінарі з
керівниками, головними агрономами, та головними
інженерами сільськогосподарських підприємств з
питань підготовки та проведення весняно-польових
робіт
15. Нарада «Про взаємодію структурних підрозділів, які є
виконавцями районної програми по реалізації в районі
Національного плану дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини»
16. Семінар з сільськими та селищними головами,
державними службовцями по вивченню
антикорупційного законодавства
17. Семінар-нарада про правила організації діловодства та
архівного зберігання документів державних органах,
органах місцевого самоврядування, установах та
організаціях району

3
Роз’яснення законодавства з
призначення всіх видів соціальних
допомог, пільг та субсидій
З метою проведення призову
громадян району на строкову
службу
На виконання Указу Президента
України від 26 липня 2005 року
№ 1132
З метою вшанування воїнівінтернаціоналістів
Декларування доходів

4
Січень

5
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Січень

Бугаєнко О.П.
Плахотнюк А.М.

Січень

Лужанська Л.В.
Лагода Н.О.
Кобзар О.В.

Лютий

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

Лютий

Вивчення та впровадження передового
досвіду, ефективного використання
техніки, прогресивних технологій
вирощування сільськогосподарських
культур
Ознайомлення з нормативною базою
стосовно дітей та застосування її на
практиці

Лютий
Березень

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Березень

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Забезпечення дотримання посадовими
особами райдержадміністрації та
органів місцевого самоврядування
антикорупційного законодавства
Правила зберігання, передавання в
архівний відділ документів постійного
зберігання

Березень

Лужанська Л.В.
Плахотнюк А.М.

Березень

Лужанська Л,В,
Мороченець О.В.
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18. Нарада «Про організацію роботи з документами у
структурних підрозділах райдержадміністрації»
1. Організація сходів громадян щодо роз’яснення
державної політики в районі

3
Ведення діловодства
V. Організаційні заходи
Формування та реалізація державної
політики в районі

2. Заходи щодо участі у районних та обласних виставкахярмарках

Проведення виставкової діяльності

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 тренувань органів управління та сил
районної підсистеми єдиної системи цивільного захисту

Забезпечення проведення навчання

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

З метою підвищення кваліфікації

7. Організація заходів по виконанню указів, доручень
Президента України з питань агропромислового
комплексу
8. Обстеження стану охорони праці в
сільськогосподарських підприємствах

Виконання заходів з питань
агропромислового комплексу

9. Організація обліку наявності поголів’я тварин та птиці в
господарствах різних форм власності

З метою визначення достовірності
господарсько-статистичної
звітності

Дотримання законодавства з охорони
праці

4
Березень

5
Лужанська Л.В.
Кобзар О.В.

Протягом
кварталу

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

По мірі
необхідності
Січень
Лютий
Березень
Січень
Лютий
Березень
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
згідно з
окремим
графіком
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
згідно з
графіком
По мірі
необхідності

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

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
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10. Проведення в районі «Дня довкілля»

3
Участь у Всеукраїнській акції

4
Березень

11. Заходи щодо роботи житлово-комунального
господарства та бюджетних установ району в
осінньо-зимовий період 2017/2018 року
12. Проведення районного штабу із забезпечення сталого
проходження опалювального сезону 2017/2018 року

Забезпечення сталої роботи житловокомунального господарства району в
осінньо-зимовий період
Забезпечення сталого проходження
опалювального сезону 2016 року

Протягом
кварталу

13. Організація урочистих заходів, присвячених знаменним
та пам’ятним датам, професійним святам
та урочистим подіям у житті району
14. Інформаційне супроводження виконання завдань та
доручень Президента України органами виконавчої
влади на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та
в місцевих ЗМІ

З метою відзначення знаменних та
пам’ятних дат

15. Організація зустрічей з керівниками політичних партій
та громадських організацій
16. Забезпечення проведення консультацій Голованівською
райдержадміністрацією з громадськістю
17. Проведення моніторингу стану релігійної ситуації в
районі
18. Забезпечити виплату стипендій інвалідам Другої
світової війни та учасникам бойових дій особам, яким
виповнилось, 90 і більше років, 100 і більше років

З метою висвітлення виконання
завдань та доручень Президента
України органами виконавчої
влади на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації та в
районній газеті
Забезпечення співпраці з політичними
партіями
Сприяння розвитку громадянського
суспільства в районі
Згідно чинного законодавства України
про свободу совісті та релігійні
організації
Комплексна програма соціального
захисту малозабезпечених верств
населення, інвалідів, ветеранів війни,
праці та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
Голованівського району на
2016-2020 роки

5
Копієвський М.Д.
Дудар Л.С.
Копієвський
Дудар Л.С.

Протягом
опалювального сезону
Протягом
кварталу

Копієвський М.Д.
Дудар Л.С.

Протягом
кварталу

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

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

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

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.
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19. Надання матеріальної допомоги

20. Організація санаторно-курортного лікування ветеранів
війни, інвалідів та учасників АТО
21. Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим
верствам населення

22. Надання матеріальної допомоги матерям та вдовам
воїнів інтернаціоналістів

23. Придбання санаторно-курортних путівок інвалідам
загального захворювання

3
Положення про комісію «По наданню
матеріальної допомоги окремим
категоріям громадян на лікування,
вирішення соціально-побутових
проблем, тощо»
Програма санаторного оздоровлення
ветеранів війни та інвалідів на
2016-2020 роки
Комплексна програма соціального
захисту малозабезпечених верств
населення, інвалідів, ветеранів війни,
праці та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
Голованівського району на
2016-2020 роки
Комплексна програма соціального
захисту малозабезпечених верств
населення, інвалідів, ветеранів війни,
праці та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
Голованівського району на
2016-2020 роки
Комплексна програма соціального
захисту малозабезпечених верств
населення, інвалідів, ветеранів війни,
праці та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
Голованівського району на
2016-2020 роки

4
Січень
Лютий
Березень

5
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
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24. Надання грошової допомоги інвалідам по зору І групи
на оплату житлово-комунальних послуг

25. Фінансова, соціальна, психологічна підтримка учасників
АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх
соціально-побутових проблем, вшанування пам'яті
загиблих героїв
26. Організаційне забезпечення проведення культурномистецьких заходів в районі
27. Організаційне забезпечення виконання районних
програм у галузі «культура і туризм»
28. Організація та проведення у закладах культури
«Місячника пожежної безпеки», «Місячника безпеки
життєдіяльності»
29. Організація та проведення новорічних та різдвяних свят
30. Про підготовку та відзначення в районі 500-річчя
Реформації
31. 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

3
Комплексна програма соціального
захисту малозабезпечених верств
населення, інвалідів, ветеранів війни,
праці та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
Голованівського району на
2016-2020 роки
Підтримка учасників АТО та членів їх
сімей
Виконання програми соціальноекономічного розвитку району в галузі
«культура»
Розвиток галузі «культура і туризм» в
районі
Розвиток галузі «культура і туризм» в
районі
Відзначення новорічних та різдвяних
свят
На виконання Указу Президента
України від 26 серпня 2016 року № 357
«Про відзначення в Україні 500-річчя
Реформації»
Захист прав неповнолітніх

4
Протягом
кварталу

5
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.

Протягом
кварталу
Березень

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

Січень

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Піщик Т.В.
Туз С.В.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
згідно з
графіком
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32. Координація роботи щодо створення та функціонування
прийомних сімей, ДБСТ

4
Протягом
кварталу

5
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

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

Надання медичної допомоги

Протягом
кварталу

36. Забезпечення проведення організаційних заходів щодо
виконання районних галузевих програм

З метою забезпечення виконання
програм

Протягом
кварталу

37. Районний фестиваль юних рятівників-пожежників

Виховання підростаючого покоління з
метою профорієнтації
Організація та проведення заходів для
дітей та підлітків різних категорій

Березень

Бугаєнко О.П.
Сачук В.М.
Фоменко М.П.
Заступники голови
райдержадміністрації
згідно з розподілом
функціональних
повноважень
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Гонтюк Н.Б.
Колесник О.М.
Піщик Т.В.
Дудник А.А.

33. Координація роботи громадських інспекцій у справах
неповнолітніх при виконкомах сільських, селищних рад
34. 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
35. Організація надання медичної допомоги населенню під
час свят та масових заходів на території району

38. Організація та проведення заходів з нагоди відзначення
Дня Соборності України, Дня Героїв Небесної Сотні,
Міжнародного дня прав жінок і миру, Міжнародний
день захисту дітей, Дня медичного працівника, Дня
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні,
Дня Конституції України, Дня Державного Прапора
України, Дня незалежності України, Дня Знань, Дня
партизанської слави, Дня селища Голованівськ, День
пам’яті трагедії Бабиного Яру, Дня усиновлення,
Міжнародного дня людей похилого віку, Дня
Українського козацтва, Дня захисника України,

3
Постанови Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2002 року № 564 «Про
затвердження положення про ДБСТ»,
від 26 квітня 2002 року № 565 «Про
затвердження положення про
прийомних сімей»
На виконання Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
Положення про службу у справах дітей

Протягом
кварталу
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Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва, Дня працівників сільського
господарства, Дня Гідності та Свободи, Міжнародного
Дня інвалідів, Міжнародного дня волонтерів, Дня
Збройних Сил України
39. Перевірка стану ведення діловодства у структурних
підрозділах райдержадміністрації

40. Забезпечення своєчасного доведення розпорядчих
документів голови районної державної адміністрації
41. Надання методичної допомоги по організації контролю
в структурних підрозділах райдержадміністрації
42. Організаційні заходи щодо проведення виїзних
прийомів громадян керівництвом районної державної
адміністрації
43. Приймання документів на державне зберігання від
фондоутворювачів НАФ
44. Забезпечення ведення організаційно-правової
підготовки щодо планового уточнення даних Реєстру
виборців
45. Забезпечити щомісячне надання інформації органами –
надавачам з питань поновлення персональних даних
Реєстру
46. Здійснювати аналіз, узагальнення інформації органів –
надавачів з питань поновлення персональних даних
Реєстру

3

З метою організації стану ведення
діловодства у структурних підрозділах
райдержадміністрації

З метою своєчасного доведення
розпорядчих документів голови
районної державної адміністрації
З метою організації контролю за
виконанням документів
На виконання Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»

З метою збереження документів, що
мають соціальне значення та для
практичного використання
Відповідно до Закону України «Про
Державний реєстр виборців»
Відповідно до Закону України «Про
Державний реєстр виборців»,
Положення про відділ
Відповідно до Закону України «Про
Державний реєстр виборців»,
Положення про відділ

4

5

Протягом
кварталу
(згідно
затвердженого
графіком)
Протягом
кварталу

Лужанська Л.В.
Кобзар О.В.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
(згідно з
окремим
графіком)
І–ІІ квартал

Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.
Лужанська Л.В.
Лагода Н.О.
Копієвська Л.М.

Лужанська Л.В.
Кобзар О.В.

Лужанська Л.В.
Мороченець О.В.

Протягом
кварталу

Лужанська Л.В.
Хмільова О.Л.

До п’ятого
числа
щомісяця
Протягом
кварталу

Лужанська Л.В.
Хмільова О.Л.
Лужанська Л.В.
Хмільова О.Л.
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47. Підготовка нагородних матеріалів
48. Забезпечення навчання державних службовців у центрі
підвищення кваліфікації державних службовців
49. Проведення моніторингу стану суспільно-політичної
ситуації в Голованівському районі
50. Організаційне забезпечення і проведення комплексних
та галузевих перевірок щодо здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади виконавчими
комітетами сільських, селищних рад

3
Нагородження до державних та
професійних свят
З метою підвищення кваліфікації
державних службовців згідно плануграфіка навчання
З метою забезпечення стабільності і
контрольованості суспільно-політичних
процесів в районі
З метою здійснення контролю за
виконанням делегованих повноважень

51. Організаційне забезпечення підготовки і проведення
Проведення засідань колегій, нарад,
засідань колегій, нарад, семінарів
семінарів
VІ. Заходи по здійсненню контролю
Здійснення контролю
1. Перевірка мобілізаційної готовності органів місцевого
самоврядування, організацій підприємств та установ
району
Здійснення контролю за станом
2. Організація роботи щодо здійснення контролю за
виконавської дисципліни
станом виконавської дисципліни, організацію
виконання завдань, визначених актами і дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голови обласної державної
адміністрації та районної державної адміністрації
3. Здійснення постійного контролю за виконанням
Проведення аналізу виконання
Програми соціально-економічного розвитку на 2017 рік Програми соціально-економічного
розвитку району за 2016 рік та
щоквартально на 2017 рік
4. Про стан надання адміністративних послуг в районі
На виконання розпорядження
голови обласної державної
адміністрації від 05 червня 2015 року
№ 218-р

4
Протягом
кварталу
Відповідно
до графіка

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

Протягом
кварталу

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Протягом
кварталу
згідно з
окремим
графіком
Протягом
кварталу

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Протягом
кварталу

Голімбієвський О.Д.
Копієвський М.Д.

Протягом
кварталу

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

Протягом
кварталу

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Протягом
кварталу

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
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2
Про стан надання учасникам АТО земельних ділянок

6.

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

7.

Щодо запобігання випалювання сухої рослинності

8.

Здійснення контролю щодо реалізації державної
політики у сфері раціонального використання та
охорони земель
Несанкціоновані вирубки лісу. Комплексна програма
охорони навколишнього середовища
Здійснення контролю щодо реалізації державної
політики у сфері раціонального використання та
охорони земель
Здійснення контролю за повнотою та своєчасністю
платежів до бюджету району
Аналіз виконання доходної та видаткової частини
районного бюджету та бюджетів сільських, селищних
рад у 2017 році
Перевірка цільового і ефективного використання
бюджетних коштів головними розпорядниками коштів
районного бюджету та бюджетів сільських, селищних
рад
Про стан готовності господарського комплексу області
до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15. Про активізацію впровадження процесів децентралізації
влади

3
Доручення голови обласної державної
адміністрації від 05 травня 2015 року
№ 01-15/95/4
На виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від
30 вересня 2015 року № 387-р
З метою запобігання випалювання сухої
рослинності
З метою реалізації державної політики у
сфері раціонального використання та
охорони земель
На виконання розпорядження голови
обласної державної
З метою реалізації державної політики у
сфері раціонального використання та
охорони земель
Наповнення бюджету
Виконання місцевих бюджетів
Недопущення бюджетних
правопорушень
На виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації
від 28 вересня 2015 року №380-р
На виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації
від 15 вересня 2015 року № 355-р

4
Протягом
кварталу

5
Копієвський М.Д.
Рибак І.Ф.

Протягом
кварталу

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

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

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

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

Протягом
кварталу
Січень
Лютий
Березень
Січень
Лютий
Березень

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

Протягом
кварталу

Копієвський М.Д.
Дудар Л.С.

Протягом
кварталу

Копієвський М.Д.
Єременко О.Б.

Копієвський М.Д.
Дудар В.С.
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16. Здійснення контролю розрахунків, щодо надання
послуг на підприємствах та організаціях, що надають
послуги.
17. Здійснення контролю, щодо дотримання законодавства
про працю на підприємствах, організаціях, установах
району
18. Здійснення контролю за релігійною ситуацією та
станом додержання в районі чинного законодавства
України про свободу совісті та релігійні організації
19. Здійснювати контроль за проведенням акції «Зірка
пам’яті» в районі
20. Здійснення контролю щодо виконання Закону України
«Про доступ до публічної інформації» в
райдержадміністрації
21. Організація контролю за виконанням законів України
«Про охорону культурної спадщини» та «Про
археологічну спадщину»
22. Перевірка теплового режиму в зимовий період в ЗНЗ
району
23. Контроль за роботою шкіл у зимовий канікулярний
період
24. Організація роботи щодо контролю за станом
виконавської дисципліни, організацію виконання
завдань, визначених актами і дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями
та дорученнями голови обласної державної адміністрації
та районної державної адміністрації

3
Постанова Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2003 року № 117
Закони України «Про оплату праці»,
«Про відпустки», Положення,
постанови з питань праці.
На виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації
від 01 лютого 2010 року № 65-р
На виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації
від 17 червня 2010 року № 494-р
На виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації
від 09 червня 2010 року № 505-р
Охорона культурної спадщини у районі

4
Постійно

5
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Січень
Лютий
Березень
Щокварталу
до 20 числа
місяця
наступного
за звітним
Протягом
кварталу

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

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.

З метою перевірки теплового режиму в
зимовий період в ЗНЗ району

СіченьЛютий

Бугаєнко О.П.
Туз С.В.

З метою перевірки роботи шкіл

Січень

Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Виконання Указів Президента України,
Кабінету Міністрів України,
розпоряджень голови обласної
державної адміністрації, листів
районної державної адміністрації

Протягом
кварталу
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25. Здійснення контролю за виконанням органами
місцевого самоврядування району
делегованих повноважень органів виконавчої влади на
2016 рік

3
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

4
Згідно
окремого
графіка

Протягом
26. Здійснювати щоденний контроль за проходженням,
кварталу
підготовкою та оформленням службових документів,
їх своєчасним виконанням, правильністю користування
документами в апараті та структурних підрозділах
райдержадміністрації
На виконання Закону України «Про
Протягом
27. Здійснювати перевірку достовірності відомостей щодо
кварталу
застосування заборон, передбачених частинами третьою очищення влади»
і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення
влади»
Щокварталу
28. Про забезпечення виконання в області Указу Президента На виконання розпорядження голови
до 05 числа
обласної державної адміністрації
України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про
місяця
від 13 лютого 2008 року № 99-р
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
наступного
гарантування конституційного права на звернення до
за звітним
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування»
VІІ. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя
1. Вивчення роботи виконавчих комітетів сільських,
Виконання місцевих бюджетів
Протягом
селищних рад щодо виконання місцевих бюджетів
кварталу
2. Проведення моніторингу стану містобудівної діяльності На виконання основних завдань
Протягом
на території району
діяльності сектору
кварталу
3. Обстеження стану охорони праці в
Дотримання законодавства з охорони
Згідно з
сільськогосподарських підприємствах району
праці
графіком
протягом
року

5
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Лужанська Л.В.
Кобзар О.В.

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

Копієвський М.Д.
Дудар В.С.
Копієвський М.Д.
Єременко О.П.
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

2
Залучення сільгоспвиробників до інвестиційних
проектів суміжних підприємств, громадських та інших
організацій які мають відношення до виробництва,
переробки, зберігання, реалізації сільськогосподарської
продукції
Вивчення стану торговельного та побутового
обслуговування населення в районі
Збір інформації про пріоритетні для території
інвестиційні проекти, що можуть бути реалізовані у
2016-2017 роках та про реалізовані у 2016-2017 роках та
про реалізовані проекти по галузях
Вивчення стану цивільного захисту, готовності органів
управління, сил і засобів до дій за призначенням
Стан і тенденції соціально-економічного розвитку
району у 2017 році та показники по кварталах
2017 року
Перевірка відповідності тарифів на житлово-комунальні
послуги їх собівартості

10. Підготовка переліку об`єктів, що плануються до
фінансування та будуть введені в експлуатацію у
2017 році
11. Вивчення стану справ щодо розвитку виробництва і
створення нових робочих місць
12. Вивчення роботи громадських інспекцій у справах
неповнолітніх при виконавчих комітетах сільських,
селищних рад
13. Вивчення ситуації в районі щодо зайнятості дітей,
залучення їх до навчання, працевлаштування
неповнолітніх; виявлення причин бездоглядності та
безпритульності серед дітей
14. Здійснити перевірку всіх сільських та міських бібліотек

3
Співпраця з організаціями суміжних
галузей

4
Протягом
кварталу

5
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Покращення торговельного, побутового
обслуговування в районі
Доручення голови обласної державної
адміністрації від 19 червня 2013 року
№ 01-26/275/1

Протягом
кварталу
Січень

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

З метою здійснення контролю

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

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

Протягом
кварталу

Копієвський М.Д.
Дудар Л.С.

Протягом
кварталу

Копієвський М.Д

На виконання програми зайнятості на
2017 рік
З метою захисту прав неповнолітніх

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

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

З метою соціального захисту дітей

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.

Вивчення стану справ в бібліотеках
району

Протягом
кварталу

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.

Аналіз виконання програм соціальноекономічного розвитку
Поліпшення фінансово-економічного
стану підприємств житловокомунального господарства
З метою підготовки переліку об’єктів
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15. Здійснити перевірку роботи сільських будинків
культури та сільських клубів
16. Вивчення роботи консультаційного пункту при
пологовому відділенні центральної районної лікарні
17. Вивчення роботи виконавчих комітетів сільських,
селищних рад щодо додержання чинного законодавства
України про свободу совісті та
релігійні організації
18. 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
19. Вивчення досвіду роботи виконавчих комітетів
сільських та селищних рад щодо виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади, визначених
Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»
20. Вивчення стану суспільно-політичної ситуації в районі
21. Проведення інформаційно-аналітичного аналізу
забезпечення здійснення внутрішньої політики в районі
та моніторингу засобів масової інформації

3
Вивчення стану справ в будинках
культури району
З метою надання якісних послуг

4
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

5
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Колесник О.М.
Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.

Протягом
кварталу

Бугаєнко О..П.
Кучмій Т.Д.

З метою розповсюдження позитивного
досвіду

Протягом
кварталу

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Здійснення аналізу стану суспільнополітичної ситуації в районі
З метою здійснення аналізу щодо
діяльності громадських, політичних
організацій та ЗМІ

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

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

Здійснення аналізу щодо додержання
чинного законодавства України про
свободу совісті та релігійні організації в
районі
З метою здійснення аналізу щодо
потреб учасників АТО та їх сімей і
визначення видів соціальної допомоги,
яких вони потребують

_________________________

