від 27 грудня 2018 року

№ 365-р

Про перспективний план роботи
Голованівської районної державної
адміністрації на 2019 рік
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 перспективний план роботи Голованівської районної
державної адміністрації 2019 рік (додається).
2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації до 10 січня
2019 року подати до відділу організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату районної державної адміністрації інформаційні звіти
про виконання перспективного плану роботи райдержадміністрації за 2018 рік.
3. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації до 20 січня 2019 року подати керівнику апарату районної
державної адміністрації узагальнений звіт про виконання перспективного плану
роботи районної державної адміністрації на 2018 рік.
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
розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 27 грудня 2018 року № 365-р
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
Голованівської районної державної адміністрації на 2019 рік
№
п\п
1
1.

2.

3.

4.

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення
заходу
2
3
І. Засідання колегії районної державної адміністрації
Про роботу структурних підрозділів
Указ Президента України від 07 лютого
райдержадміністрації, виконавчих комітетів сільських, 2008 року №109
селищних рад по виконанню Закону України «Про
звернення громадян» у 2018 році
Про стан взаємодії Голованівської районної державної Закону України «Про місцеві державні
адміністрації з Голованівським відділом поліції ГУНП адміністрації», Районна комплексна програма
в Кіровоградській області у сфері забезпечення
профілактики злочинності на 2018-2020 роки
дотримання Конституції і законів України,
затверджена рішенням Голованівської
забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод
районної ради від 06 квітня 2018 року № 299
громадян
Про стан виконавської дисципліни, організацію
Указ Президента України від 26 липня
виконання завдань, визначених актами і дорученнями 2005 року № 1132
Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голови обласної державної
адміністрації та районної державної адміністрації за
підсумками 2018 року
Про підсумки соціального і економічного розвитку
Постанова Кабінету Міністрів України від
Голованівського району за 2018 рік
21 жовтня 2015 року №856

Термін
виконання
4

Відповідальні
виконавці
5

25 січня

Лужанська Л.В.
Тимановська Н.О.

25 січня

Копієвський М.Д.
Мазур А.В.

22 лютого

Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

22 лютого

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

2

1
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

2
Про виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчим комітетом
Красногірської сільської ради
Про підведення підсумків виконання доходної та
видаткової частин районного бюджету та виконання
плану надходжень до бюджетів сільських, селищних
рад
Про роботу комунального некомерційного
підприємства «Голованівський центр первинної
медико-санітарної допомоги» у 2018 році та
перспективи його розвитку на 2019 рік
Про підсумки роботи служби у справах дітей
райдержадміністрації за 2018 рік та стан реалізації в
районі державної політики щодо захисту прав та
законних інтересів дітей
Про виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчими комітетами Троянської
та Семидубської сільських рад у сфері регулювання
земельних відносин
Про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці
та легалізації «тіньової» зайнятості
Про виконання показників Програми соціального і
економічного розвитку Голованівського району на
2019 рік за січень-березень 2019 року
Про виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчим комітетом Свірнівської
сільської ради у галузі культури
Про стан дотримання чинного законодавства про
державну службу райдержадміністрацією
Про виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчим комітетом
Наливайківської сільської ради з питань охорони
навколишнього природнього середовища

3
Закони України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про місцеве самоврядування
в Україні»
Бюджетний кодекс України

4
22 лютого

5
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

22 березня

Копієвський М.Д.
Дудар В.С.

План роботи КНП «Голованівський центр
первинної медико-санітарної допомоги»
на 2019 рік

22 березня

Бугаєнко О.П.
Фоменко М.П

Закон України «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей»

22 березня

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л

Закони України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про місцеве самоврядування
в Україні»

26 квітня

Копієвський М.Д.
Рибак І.Ф.

План роботи управління соціального захисту
населення райдержадміністрації на 2019 рік
План соціально-економічного розвитку
за І квартал 2019 року

26 квітня

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

Закони України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про місцеве самоврядування
в Україні»
Закони України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про державну службу»
Закони України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про місцеве самоврядування
в Україні»

24 травня
24 травня

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.

24 травня

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

28 червня

3

1
2
15. Про дотримання вимог чинного законодавства при
розміщені тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності
16. Про виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчими комітетами
Шепилівської, Клинівської сільських рад з питань
цивільного захисту
17. Про роботу структурних підрозділів
райдержадміністрації,виконавчих комітетів сільських,
селищних рад по виконанню Закону України «Про
звернення громадян» у 2018 І півріччі 2019 року
18. Про підсумки роботи Голованівського районного
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області за
2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019 рік
19. Про стан виконавської дисципліни, організацію
виконання завдань, визначених актами і дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голови обласної державної
адміністрації та районної державної адміністрації за
підсумками І півріччя 2019 року
20. Про виконання завдань Стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року та про виконання
показників Програми економічного і соціального
розвитку Голованівського району на 2019 рік у
І півріччі поточного року
21. Про виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчими комітетами сільських,
селищних рад у галузі освіти
22. Про виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчим комітетом Грузької
сільської ради у сфері соціального захисту населення

3
План роботи відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації на 2019 рік
Закони України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про місцеве самоврядування
в Україні»

4
28 червня

5
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.

26 липня

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Указ Президента України від 07 лютого
2008 року №109

26 липня

Лужанська Л.В.
Тимановська Н.О.

План роботи Голованівського районного
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській
області на 2019 рік
Указ Президента України від 26 липня
2005 року № 1132

26 липня

Бугаєнко О.П.
Коломійчук Р.А.

23 серпня

Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

План соціально-економічного розвитку
за І півріччя 2019 року

23 серпня

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Закони України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про місцеве самоврядування
в Україні»
Закони України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про місцеве самоврядування
в Україні»

23 серпня

Бугаєнко О.П.
Туз С.В.

27 вересня

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

4

1
2
23. Про підсумки оздоровчої кампанії 2019 року
24. Про стан підготовки об'єктів житлово-комунального
господарства та соціальної сфери району до роботи в
осінньо-зимовий період 2019-2020 років

3
План роботи управління соціального захисту
населення райдержадміністрації на 2019 рік
План роботи відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації на 2019 рік
Закони України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про місцеве самоврядування
в Україні»
Закон України «Про культуру»

4
27 вересня
27 вересня

25. Про виконання делегованих повноважень органів
25 жовтня
виконавчої влади виконавчим комітетом Вербівської
сільської ради у сфері соціального захисту населення
26. Про роботу відділу культури, туризму та культурної
25 жовтня
спадщини райдержадміністрації за 9 місяців 2019 року
27. Про підсумки роботи господарського комплексу
Програми економічного і соціального
22 листопада
Голованівського району за ІІІ квартал 2018 року та
розвитку Голованівського району на 2019 рік
виконання показників Програми соціальноекономічного розвитку Голованівського району на
2019 рік за 9 місяців 2019 року
28. Про виконання делегованих повноважень органів
Закони України «Про місцеві державні
22 листопада
виконавчої влади виконавчим комітетом Клинівської
адміністрації», «Про місцеве самоврядування
сільської ради щодо запобігання бездоглядності
в Україні»
неповнолітніх
29. Про призначення субсидій та всіх видів соціальних
План роботи управління соціального захисту 22 листопада
допомог незахищеним верствам населення
населення райдержадміністрації на 2019 рік
30. Про виконання делегованих повноважень органів
Закони України «Про місцеві державні
27 грудня
виконавчої влади виконавчими комітетами
адміністрації», «Про місцеве самоврядування
Липовеньківської та Люшнюватської сільських ради з в Україні»
питань дотримання санітарного законодавства
31. Про підсумки проведення комплексу аграрних робіт в Земельний кодекс України
27 грудня
агропромисловому комплексі району
ІІ. Засідання колегії структурних підрозділів райдержадміністрації
1. 1. Аналіз випадків травматизму в загальноосвітніх
План роботи відділу освіти, молоді та
Лютий
навчальних закладах району.
спорту райдержадміністрації на 2019 рік
2. Про реєстрацію учнів 11 класу на ЗНО 2019 року.
3. Про соціально-психологічний супровід освітнього

5
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Коломійчук Р.А.
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
Туз С.В.

5

1

2.

3.

4.

2
процесу
4. Організація в закладах загальної середньої
освіти освітнього простору нової української
школи
1. Атестація педагогічних працівників як засіб
стимулювання безперервного підвищення рівня
професійної компетентності.
2. Про стан організації харчування школярів
загальноосвітніх навчальних закладів.
3. Про підсумки проведення районних олімпіад з
навчальних дисциплін та участь учнів шкіл району
у обласних та Всеукраїнських олімпіадах у
2018-2019 навчальному році.
4.Про ефективність організації індивідуального та
інклюзивного навчання
1. Про підготовку закладів освіти до нового 2019-2020
навчального року.
2. Про підсумки державної підсумкової атестації та
результати ЗНО у 2018-2019 навчального року.
3. Про підсумки оздоровлення, відпочинку дітей,
учнівської молоді влітку 2019 року
1. Про стан організації методичної роботи в закладах
освіти району.
2. Про стан виконання комплексної програми
розвитку освіти району на 2018-2020 роки.
3. Про стан виконання районної програми з
профілактики дитячої безпритульності та
бездоглядності серед неповнолітніх.
4. Про підготовку закладів освіти до роботи в осінньозимовий період 2019-2020 навчального року.
5. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в
навчальних закладах району

3

4

5

План роботи відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації на 2019 рік

Травень

Туз С.В.

План роботи відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації на 2019 рік

Вересень

Туз С.В.

План роботи відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації на 2019 рік

Листопад

Туз С.В.

6

1

2

1.

Щопонеділкова нарада у голови районної державної
адміністрації з заступниками голови
райдержадміністрації, керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації та територіальних
органів міністерств та відомств України району
Семінар-нарада для голів сільських та селищних рад з
питань виконання делегованих повноважень органами
місцевого самоврядування
Семінар-нарада з керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації, територіальних
органів міністерств та відомств району та секретарями
сільських, селищних рад по здійсненню контролю за
якістю підготовки документів та недопущення
неякісного виконання завдань, визначених
розпорядженнями та дорученнями голови
облдержадміністрації та голови
райдержадміністрації
Нарада по організації проведення призову громадян
району на строкову службу восени 2019 року

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Нарада з головами сільських та селищних рад про стан
захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування
Нарада з секретарями сільських, селищних рад з
питань ведення діловодства та роботи зі зверненнями
громадян з актуальних питань
Семінар-нарада «Вимоги е-декларування:законодавчі
норми та практичні реалізації»
Нарада з керівниками закладів культури району по
підготовці до відзначення у районі 27-ї річниці
Незалежності України

3
ІІІ. Наради, семінари
Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»

4

5

Щопонеділка Голімбієвський О.Д.
Лужанська Л.В.

Організація роботи по виконанню
делегованих повноважень та надання
методичної допомоги
Указ Президента України від 26 липня
2005 року №1132

Лютий
Вересень

Кучмій Т.Д.

Березень
Вересень

Копієвська Л.М.

Постанова Кабінету Міністрів України від
21 березня 2002 року №352

Квітень
Травень
Вересень
Жовтень
Травень

Мазур А.В.

Постанова Кабінету Міністрів України від
17 січня 2018 року № 55

Червень

Кобзар О.В.

Закон України «Про запобігання корупції»

Липень

Мазур А.В.

План роботи відділу культури,туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації
на 2019 рік

Липень

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.Д.

Постанова Кабінету Міністрів України від
24 вересня 2008 року №866

Карабенюк Т.Л.
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9.

2
Нарада з керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації, міністерств та відомств України
в районі з питань підготовки об’єктів житловокомунального господарства та соціальної сфери
району в осінньо-зимовий період 2019/2020 року
10. Семінар-нарада з головними бухгалтерами
сільськогосподарських підприємств з питань
виконання умов договору проведення розрахунків за
майнові та земельні паї та оплати праці
11. Нарада з керівниками структурних підрозділів
районної державної адміністрації з надання пропозиції
до Орієнтовного плану проведення консультацій з
громадськістю
12. Наради з виробничих питань
13. Семінар для працівників бібліотечних закладів району

14. Семінар для працівників клубних закладів району

1.
2.
3.

4.

Районної постійно діючої комісії з розгляду звернень
громадян
Районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
Районної комісії з питань забезпечення своєчасності
та повноти сплати податків та до Пенсійного фонду
України
Комісії з питань надання адресної матеріальної
допомоги громадянам Голованівського району, які
опинилися в складних життєвих обставинах

3
Розпорядження голови облдержадміністрації
від 05 жовтня 2018 року №728-р

4
Серпень

5
Белінська О.О.

Земельний кодекс України

Серпень
Листопад

Копієвський М.Д.
Клименко О.В.

Забезпечення проведення консультацій з
громадськістю

Грудень

Кучмій Т.Д.

Регламент роботи районної державної
адміністрації
План роботи відділу культури,туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації
на 2019 рік

Протягом року Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.
Протягом року Бугаєнко О.П.
(згідно з
Піщик Т.Д.
окремим
графіком)
План роботи відділу культури,туризму та
Протягом року Бугаєнко О.П.
культурної спадщини райдержадміністрації (згідно з окремим Піщик Т.Д.
на 2019 рік
графіком)
IV. Засідання
Указ Президента України від 07 лютого
Щомісячно
Голімбієвський О.Д.
2008 року № 109
Тимановська Н.О
План роботи районної комісії з питань ТЕБ
Щомісячно
Копієвський М.Д.
та НС на 2019 рік
Артвіх І.О.
Розпорядження голови райдержадміністрації
Щомісячно
Копієвський М.Д.
від 22 лютого 2018 року № 43-р
Артвіх І.О.
Закон України «Про місцеві державні
адміністрації», Указ Президента України від
07 лютого 2008 року № 109

Щомісячно

Бугаєнко О.П.
Тимановська Н.О.
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Комісії з питань забезпечення своєчасності виплати та
погашення заборгованості із заробітної плати,
стипендій та інших соціальних виплат
6. Робочої групи по легалізації тіньової заробітної плати
і «тіньової» зайнятості
7. Районної тимчасової міжвідомчої робочої групи з
питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих
на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати
8. Комісії з питань пільгового перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування
приміського значення та міжміських маршрутах
9. Комісії з питань захисту прав дитини Голованівської
райдержадміністрації
10. Ради відділу культури, туризму та культурної
спадщини райдержадміністрації
11. Організаційного комітету з нагоди відзначення 80річчя утворення Кіровоградської області
12.

13.

14.

15.

3
Кодекс законів про працю

4
Щомісячно

5
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Кодекс Законів про працю України

Щомісячно

Кодекс законів про працю

Щомісячно

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

План роботи районної комісії на 2019 рік

Щомісячно

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Постанова Кабінету Міністрів України від
24 вересня 2008 року №866
Положення про раду

Щомісячно

Січень

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

Лютий
Жовтень

Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Березень

Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Розпорядження голови обласної державної
адміністрації та голови обласної ради
від 03 лютого 2018 року № 76-р/47-гр
Комісії по здійсненню комплексних перевірок
Постанова Кабінету Міністрів від 09 березня
діяльності виконавчих комітетів сільських, селищних 1999 року № 339, розпорядження голови
рад щодо виконання делегованих повноважень органів облдержадміністрації від 26 березня
виконавчої влади
2013 року № 159-р
Районної комісії щодо розгляду заяв про виплату
Постанова Кабінету Міністрів України від
грошової компенсації внутрішньо переміщеним
18 квітня 2018 року № 280
особам, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України
Районної робочої групи по щоденному моніторингу
Закон України «Про місцеві
роздрібних цін на продовольчі товари та контролю за
держадміністрації», розпорядження
дотриманням правил торгівлі
облдержадміністрації від 13 лютого
2018 року № 74-р
Ради регіонального розвитку Голованівського району Положення про раду від 27 травня
2015 року № 134-р

Щомісячно

Щодекадно

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.

Щокварталу

Голімбієвський О.Д.
Лужанська Л.В.
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Координаційної ради з питань національнопатріотичного виховання дітей та молоді
17. Районної ради з питань безпечної життєдіяльності
населення
18. Районної комісії з планування, організації дорожнього
руху та його безпеки в Голованівському районі
19. Комітету доступності
20. Постійно діючої районної координаційної ради з
питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного
розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії
торгівлі людьми
21. Районної тристоронньої соціально-економічної ради
22. Комісії сприяння додержання законодавства про
свободу совісті та релігійні організації
23. Громадської ради при районній державній
адміністрації
24. Ради сприяння розвитку громадянського суспільства
при районній державній адміністрації
25. Координаційної ради у справах дітей Голованівської
райдержадміністрації
26. Ради по роботі з кадрами
27. Спостережної комісії
28. Районної робочої групи з питань ведення Державного
реєстру виборців
29 Художньо-методичної ради РБК
30. Міжвідомчого оперативного штабу з координації
роботи щодо підготовки та проведення оздоровлення
та відпочинку дітей у 2019 році

3
Указ Президента України від 13 жовтня
2015 року № 580
Доручення голови облдержадміністрації

4
Щокварталу

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 07 серпня 2018 року № 577-р
Розпорядження голови облдержадміністрації
від 21 червня 2016 року № 253-р
Закони України «Про попередження
насильства в сім’ї», «Про охорону
дитинства»

Щокварталу

Щокварталу

Щокварталу
Щокварталу

Туз С.В.

5

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Бугаєнко О.П.
Белінська О.О.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

Відповідно до положення про раду

Щокварталу

Закон України «Про свободу совісті та
релігійні організації»
Постанова Кабінету Міністрів України від
03 листопада 2010 року № 996
Указ Президента України від 26 лютого
2018 року № 68
Постанова Кабінету Міністрів України від
24 вересня 2008 року № 866
Закон України «Про державну службу»
«Про запобігання корупції»
Положення про комісію
Закону України від 06 грудня 2016 року
№1774-VIII
Положення про художньо-методичної раду

Щокварталу

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

Щокварталу

Пухната Ю.М.

Щокварталу

Бугаєнко О.П.

Щокварталу

План роботи районної комісії на 2019 рік

ІІ, ІІІ квартал

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

Щокварталу
Щокварталу
Щокварталу
Щокварталу

10

1
2
31. Районної координаційної ради із здійснення шефства
над військовими частинами Збройних Сил України,
Національної гвардії України
32. Районної робочої групи по координації і контролю
ситуації на споживчому ринку району
33. Районної комісії з питань санації, реструктуризації та
банкрутства підприємств
34. Архітектурно-містобудівної ради
35. Комісії щодо проходження опалювального сезону
2019/2020 років
36. Районної комісії з питань розгляду земельних та
майнових спорів
37. Координаційної комісії з питань призначення всіх
видів соціальних допомог
38. Комісії по встановленню статусу учасника війни
39. Комісії по проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців
40. Комісії Голованівської районної державної
адміністрації з питань нагородження
41. Районної експертної комісії

1.
2.
3.
4.

3
Указ Президента України від 11 лютого
2017 року № 44/2016

4
У разі
необхідності

5
Копієвський М.Д.

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 13 лютого 2018 року № 74-р
Закон України від 13 червня 2018 року
№ 2320-VIII
Закон України від 17 лютого 2011 року
№ 3038-VI
Розпорядження голови облдержадміністрації
від 05 жовтня 2018 року № 728-р
Земельний кодекс України

У разі
необхідності
У разі
необхідності
У разі
необхідності
У разі
необхідності
У разі
необхідності
У разі
необхідності

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Копієвський М.Д.
Клименко О.В.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.

У разі
необхідності
У разі
необхідності
Протягом
кварталу у разі
необхідності
У разі
необхідності

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

Постанови Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1995 року № 848,
від 24 лютого 2003 року № 250
Закон України «Про статус ветеранів війни
та гарантії їх соціального захисту»
Постанова Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 року № 246
Розпорядження голови районної державної
адміністрації від 26 січня 2011 року № 51

Положення про експертну комісію
райдержадміністрації
V. Організаційні заходи
Заходи з нагоди Дня Соборності України
Відповідно до календаря пам’ятних дат
Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту Відповідно до календаря пам’ятних дат
Заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті героїв Крут
Відповідно до календаря пам’ятних дат
Заходи з наготи 80- річчя утворення Кіровоградської
Розпорядження голови облдержадміністрації
області
та голови обласної ради від 14 лютого
2018 року № 76-р/47-гр

22 січня
27 січня
29 січня
Січень

Лужанська Л.В.
Мороченець О.В.
Бугаєнко О.П.
Бугаєнко О.П.
Бугаєнко О.П.
Бугаєнко О.П.

11
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5.

2
Заходи з нагоди новорічних та різдвяних свят

6.

Заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових
дій на території інших держав та 30-ї річниці
виведення військ з Республіки Афганістан
Заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної
Сотні
Заходи до Дня українського добровольця

7.
8.

Урочисті заходи з нагоди 75-ї річниці вигнання
нацистів з Голованівського району та передача
естафети пам’яті
10. Заходи з нагоди Міжнародного жіночого дня
(08 березня)
9.

11. Заходи з нагоди Дня народження видатного
українського поета, художника, мислителя
Т.Г.Шевченка
12. Заходи до 33-ї річниці Чорнобильської трагедії
13.
14.

15.
16.
17.

3
З метою відзначення новорічних та
різдвяних свят
Відповідно до календаря пам’ятних дат

4
Січень,
грудень
15 лютого

5
Бугаєнко О.П.

Указ Президента України від 11 лютого
2015 року № 69
Постанова Верховної Ради України від
17 січня 2018 року № 1822-VIII
Закон України «Про увічнення перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні 19391945 років»
План роботи відділу культури, туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації
на 2019 рік
Указ Президента України від 16 травня
2008 року № 784

20 лютого

Бугаєнко О.П.

14 березня

Бугаєнко О.П.

15-20 березня

Бугаєнко О.П.

Постанова Верховної Ради України
від 12 листопада 2015 року № 793
Проведення в області щорічної всеукраїнської акції з
Розпорядження голови облдержадміністрації
благоустрою «За чисте довкілля»
від 09 квітня 2010 року № 287-р
Заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення та
Закон України «Про увічнення перемоги
відзначення 74-ої річниці Перемоги у Другій світовій
над нацизмом у Другій світовій війні 1939війні
1945 років»
Заходи з нагоди вшанування пам’яті жертв політичних Указ Президента України від 21 травня
репресій
2007 року № 431
Заходи з нагоди Дня Європи
Указ Президента України від 19 квітня
2003 року № 339
Заходи з нагоди відзначення Дня перепоховання
План роботи відділу культури, туризму та
українського поета, художника, мислителя
культурної спадщини райдержадміністрації
Т.Г.Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева
на 2019 рік
у 1861 році

Бугаєнко О.П.

Березень

Голімбієвський О.Д.
Бугаєнко О.П.

Березень

Бугаєнко О.П.

Березень,
квітень
Квітень,
травень
08-09 травня

Бугаєнко О.П.

19 травня

Бугаєнко О.П.

Травень

Бугаєнко О.П.

Травень

Бугаєнко О.П.

Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.

12
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2
18. Заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв
19. Заходи з нагоди відзначення Дня скорботи
20. Заходи з нагоди Дня Конституції України та районний
літературно-мистецький фестиваль «Приятранське
літо»
21. Заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей

3
План роботи відділу культури, туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації
на 2019 рік
Відповідно до календаря пам’ятних дат
Відповідно до календаря пам’ятних дат

4
Травень

5
Бугаєнко О.П.

22 червня
28 червня

Бугаєнко О.П.
Бугаєнко О.П.

Червень

Бугаєнко О.П.

22. Заходи з нагоди Дня Державного Прапора України

План роботи відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
на 2019 рік
Відповідно до календаря пам’ятних дат

23 серпня

23. Заходи з нагоди Дня незалежності України

Відповідно до календаря пам’ятних дат

24 серпня

24. Заходи з нагоди відзначення Дня Знань

План роботи відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації на 2019 рік
Указ Президента України від 30 жовтня
2001 року № 1020
План роботи відділу культури, туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації
на 2019 рік
Указ Президента України від 14 травня
1998 року № 47
Указ Президента України від 27 листопада
2008 року № 1088
Відповідно до календаря пам’ятних дат

01 вересня

Указ Президента України від 14 жовтня
2014 року № 806
Указ Президента України від 20 жовтня
2009 року № 836
Указ Президента України від 13 листопада
2014 року № 872

25. Заходи з нагоди Дня партизанської слави
26. Районне свято театрального мистецтва «Вересневі
самоцвіти»
27. Заходи з нагоди відзначення Всеукраїнського дня
бібліотек
28. Заходи з нагоди Дня усиновлення
29. Заходи з нагоди 255-ї річниці заснування
смт Голованівськ, День селища
30. Заходи з нагоди Дня захисника України
31. Заходи з нагоди Дня визволення України від
нацистських окупантів
32. Заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи

22 вересня

Голімбієвський О.Д.
Бугаєнко О.П.
Голімбієвський О.Д.
Бугаєнко О.П.
Голімбієвський О.Д.
Бугаєнко О.П.
Бугаєнко О.П.

Вересень

Бугаєнко О.П.

Вересень

Бугаєнко О.П.

Вересень

Бугаєнко О.П.

Вересень
14 жовтня

Голімбієвський О.Д.
Бугаєнко О.П.
Бугаєнко О.П.

28 жовтня

Бугаєнко О.П.

21 листопада

Бугаєнко О.П.
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33. Заходи з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів та
політичних репресій в Україні
34. Заходи з нагоди Всеукраїнського дня працівників
культури та майстрів народного мистецтва
35. Заходи з нагоди Дня працівників сільського
господарства
36. Заходи з нагоди Дня вшанування ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС
37. Заходи з нагоди Міжнародного дня волонтера

39. Заходи до Дня Святого Миколая та відкриття
Новорічної ялинки

3
Указ Президента України від 25 вересня
2008 року № 856
Указ Президента України від 30 грудня
2011 року № 1209
Відзначення Дня працівників сільського
господарства
Указ Президента України від 10 листопада
2006 року № 945
Відповідно до календаря пам’ятних
дат
План роботи управління соціального захисту
населення райдержадміністрації на 2019 рік
План роботи відділу культури, туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації

40. Організація виїзних прийомів громадян керівництвом
районної державної адміністрації

На виконання Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

38. Заходи з нагоди Міжнародного дня інвалідів

1.

2.

3.
4.

4
23 листопада

5
Бугаєнко О.П.

Листопад

Бугаєнко О.П.

Листопад

Копієвський М.Д.

Листопад,
грудень
05 грудня

Бугаєнко О.П.

Грудень
Грудень

Протягом
кварталу
(згідно з
окремим
графіком)
VІ. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя
Перевірка стану охорони праці та пожежної безпеки в Розпорядження голови облдержадміністрації
Щомісячно
закладах культури району
від 09 листопада 2011 року № 453-р «Про
затвердження обласної програми
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища»
Перевірка стану дотримання чинного законодавства
Закон України «Про державну службу»
Щокварталу
про державну службу апаратом та структурним
підрозділами районної державної адміністрації
Організація проведення в районі Всеукраїнського
Розпорядження голови облдержадміністрації
Вересень
рейду «Урок»
від 02 грудня 2016 року № 520-р
Жовтень
Вивчення роботи виконавчих комітетів сільських,
План роботи фінансового управління
Протягом
селищних рад щодо виконання місцевих бюджетів
райдержадміністрації на 2019 рік
року

Бугаєнко О.П.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Туз С.В.
Лужанська Л.В.
Копієвська Л.М.

Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.

Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.
Копієвський М.Д.
Дудар В.С.

14

1
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

2
Здійснення аналізу виявлених корупційних
правопорушень та правопорушень пов’язаних з
корупцією, вчинених посадовими особами районної
державної адміністрації та вжиття заходів щодо
запобігання виникненню таких випадків
Вивчення стану справ в агропромисловому комплексі
району
Вивчення стану торговельного та побутового
обслуговування населення в районі

3
Закон України «Про запобігання корупції»

4
Протягом
року

5
Мазур А.В.

Протягом
року
Протягом
року

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

Проведення аналізу виконання у 2018 році плану
заходів із реалізації Стратегії – 2020
Перевірка відповідності тарифів на житловокомунальні послуги
Моніторинг за процесами добровільного об’єднання
територіальних громад
Проведення моніторингу стану містобудівної
діяльності на території району
Вивчення стану справ щодо розвитку виробництва і
створення нових робочих місць
Перевірка роботи сільських та міських бібліотек,
сільських будинків культури та сільських клубів

План роботи відділу агропромислового
розвитку райдержадміністрації на 2019 рік
План роботи відділу економічного розвитку,
промисловості, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації на 2019 рік
Розпорядження голови облдержадміністрації
від 12 квітня 2018 року №216-р
Закон України «Про житлово-комунальні
послуги»
Закон України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад
Закон Україна «Про регулювання
містобудівної діяльності
На виконання районної програми зайнятості
населення на період до 2018-2020 роки
План роботи відділу культури, туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації
на 2019 рік

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року за
окремим
графіком
Розпорядження голови облдержадміністрації
Протягом
від 02 грудня 2016 року № 520-р
року згідно з
графіком
Постанова Кабінету Міністрів України від
Протягом
24 вересня 2008 року № 866
року
План роботи загального відділу
Протягом року
райдержадміністрації за 2019 рік
(згідно
затвердженого
графіком)

14. Проведення рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», «Сім’я і
діти»
15. Проведення перевірок роботи сільських, селищних
рад щодо соціального та правового захисту дітей
16. Проведення перевірок структурних підрозділах
райдержадміністрації по веденню діловодства

Копієвський М.Д.
Артвіх І.О.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Копієвський М.Д.
Белінська О.О.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Бугаєнко О.П.
Піщик Т.В.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.
Бугаєнко О.П.
Карабенюк Т.Л.
Лужанська Л.В.
Кобзар О.В.

15

1
2
17. Здійснення виїзних та особистих прийомів
керівництвом райдержадміністрації

3
План роботи загального відділу
райдержадміністрації на 2019 рік

18. Виїзди соціального мобільного офісу

Забезпечення інформаційнороз’яснювальної роботи з різними
категоріями населення

19. Перевірка достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами
третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про
очищення влади»
20. Вивчення за місцем проживання потреб членів сімей
загиблих учасників АТО та вирішення їх проблемних
питань

Закон України «Про очищення влади»
Постанова Кабінету Міністрів України від
16 жовтня 2014 року № 563

21. Робочі поїздки голови райдержадміністрації та його
заступників в селища та села району
22. Вивчення роботи виконавчих комітетів сільських,
селищних рад щодо додержання чинного
законодавства України про свободу совісті та
релігійні організації
23. Перевірки стану дотримання законодавства про
державну службу структурними підрозділами
райдержадміністрації
24. Проведення моніторингу стану релігійної ситуації в
районі
25. Проведення моніторингу стану суспільно-політичної
ситуації в районі

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 26 березня 2018 року №181-р «Про
проведення в області соціальної акції
«Пам’ятаємо. Підтримуємо. Допомагаємо.»
Вивчення стану соціально-економічного
розвитку району та інформаційна робота
серед населення щодо впровадження
реформ
Здійснення аналізу щодо додержання
чинного законодавства України про свободу
совісті та релігійні організації в районі
Закон України «Про місцеві державні
адміністрації»
Закон України «Про свободу совісті та
релігійні організації»
З метою забезпечення стабільності і
контрольованості суспільно-політичних
процесів в районі

4
Протягом
року (згідно
затвердженого
графіком)
Протягом
року згідно
окремого
графіку
Протягом
року

5
Лужанська Л.В.
Тимановська Н.О.
Бугаєнко О.П.
Дудник А.А.
Лужанська Л.В.
Сапожкова І.В.

Протягом
року

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

Протягом
року

Голімбієвський О.Д.
Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.

Протягом
року, згідно
плану роботи
Протягом
року, згідно
окремого
графіка
Протягом
року
Протягом
року

Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.
Бугаєнко О.П.
Кучмій Т.Д.
Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.
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26. Організаційне забезпечення і проведення комплексних Закони України «Про місцеві державні
та галузевих перевірок щодо здійснення делегованих
адміністрації», «Про місцеве
повноважень органів виконавчої влади виконавчими
самоврядування в Україні»
комітетами сільських, селищних рад
VII. Інформаційно-комунікаційні заходи
1. Забезпечення інформаційного супроводу засідання
Висвітлення актуальних питань діяльності
колегій, нарад, офіційних зустрічей та інших заходів
райдержадміністрації, стану виконання
за участі керівництва райдержадміністрації
державних програм на території району та
районних профільних програм, виконання
районного бюджету
VІII. Заходи щодо здійснення контролю за виконанням документів
1. Про проведення в області щорічної всеукраїнської
Розпорядження голови облдержадміністрації
акції з благоустрою «За чисте довкілля»
від 22 квітня 2013 року № 211-р/133-гр
2. Про затвердження обласного плану заходів з реалізації Указ Президента України від 14 листопада
на території Кіровоградської області
2017 року № 361
правопросвітницького проекту «Я маю право!»
3. Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного
Розпорядження голови облдержадміністрації
бюджету місцевим бюджетам та надання підтримки
від 20 квітня 2018 року №235-р
особам з особливими освітніми потребами,
організацію та контроль за використанням зазначеної
субвенції
4. Про стан використання водних об’єктів, земель
Розпорядження голови облдержадміністрації
водного фонду та водних біоресурсів в області
від 30 вересня 2015 року № 387-р
5. Про розподіл субвенцій з державного бюджету
Постанова Кабінету Міністрів від 10 березня
місцевим бюджетам на відшкодування вартості
2017 року № 181
лікарських засобів для лікування окремих
захворювань
6. Про релігійну ситуацію та стан додержання в області
Розпорядження голови облдержадміністрації
чинного законодавства України про свободу совісті та від 01 лютого 2010 року № 65-р
релігійну організацію
7. Про здійснення заходів щодо забезпечення
Розпорядження голови облдержадміністрації
збереженості документів Національного архівного
від 21 травня 2018 року № 337-р
фонду в області

4
Протягом
року, згідно з
окремим
графіком

5
Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.
Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Протягом року Лужанська Л.В.
Кучмій Т.Д.

Щомісяця
до 01 числа
Щомісяця
до 01 числа

Белінська О.О.

Щомісяця
до 05 числа

Туз С.В.

Щомісяця
до 05 числа
Щомісяця
до 07 числа

Клименко О.В.

Щомісяця до
15 числа

Пухната Ю.М.

Щокварталу
до 01 числа

Мороченець О.В.

Мазур А.В.

Фоменко М.П.
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2
Про заходи щодо виконання в області плану дій з
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини
на період до 2020 року
9. Виконання обласного плану заходів із виконанням
завдань Стратегії розвитку туризму та курортів на
період до 2026 року
10. Про шевство над військовими частинами Збройних
сил України, Національної гвардії України

3
Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2015 року № 1393-р

4
Щокварталу
до 01 числа

5
Дудник А.А.

Розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 06 листопада 2017 року
№ 559-р
Розпорядження голови облдержадміністрації
від 18 серпня 2017 року № 409-р

Щокварталу
до 01 числа

Піщик Т.В.
Мазур А.В.

11. Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування
12. Про проведення обласної акції «Зірка пам’яті »

Указ Президента України від 07 вересня
2008 року № 109

Щокварталу
до 05 числа
та щороку до
20 січня
Щокварталу
до 05 числа
Щокварталу
до 05 числа
Щокварталу
до 05 числа
Щокварталу
до 05 числа

Пухната Ю.М.

Щокварталу
до 05 числа

Артвіх І.О.

Щокварталу
до 10 числа

Туз С.В

13. Про харчування учнів 1-4 класів
14. Про активізацію діяльності робочої групи з
координації використання залізничного рухомого
складу
15. Про проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації державної регіональної
політики
16. Щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей
учасників антитерористичної операції та дітей
загиблих учасників АТО на сході країни
17. Про організацію виконання та контроль за
використанням регіональної екологічної програми
«Ліси Кіровоградщини» на 2016-2020 роки

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 01 липня 2010 року № 542-р
Розпорядження голови облдержадміністрації
від 24 лютого 2016 року № 75-р
Стаття 39 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», стаття 7 Закону
України «Про залізничний транспорт»,
розпорядження голови облдержадміністрації
від 08 грудня 2010 року № 1082-р
Розпорядження голови облдержадміністрації
від 20 січня 2016 року № 19-р,
розпорядження голови райдержадміністрації
від 27січня 2016 №14-р
Доручення голови облдержадміністрації від
04 лютого 2016 року №01-26/14/1

Розпорядження голови облдержадміністрації Щокварталу
від 22 квітня 2013 року № 211-р/133-гр
до 10 числа

Тимановська Н.О.

Туз С. В.
Артвіх І.О.

Клименко О.В.
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18. Про героїзацію осіб, які віддали життя за незалежність
України, вшанування їх пам’яті, патріотичне
виховання, молоді та консолідацію Українського
народу
19. Про організацію виконання та контроль за
виконанням Програми формування позитивного
міжнародного та інвестиційного іміджу
Кіровоградської області на 2017-2020 роки
20. Про затвердження плану заходів детінізації доходів та
відносин у сфері зайнятості населення
21. Про заходи щодо створення безперешкодного
життєвого середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших мало мобільних
груп населення на 2016-2020 роки «Безбар’єрна
Кіровоградщина»
22. Про затвердження плану заходів щодо підтримки
розвитку системи спортивної реабілітації учасників
бойових дій
23. Про організацію виконання в області Плану заходів з
реалізації Стратегії розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні на період до 2020 року
24. Про заходи щодо виконання в області Державної
соціальної програми протидії торгівлі людьми на
період до 2020 року

3
4
Розпорядження голови облдержадміністрації Щокварталу
від 21 жовтня 2014 року № 414-р
до 10 числа

5
Пухната Ю.М.

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 30 січня 2017 року № 43-р

Щокварталу
до 15 числа

Артвіх І.О.

Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 02 березня 2010 року № 359-р
Розпорядження голови облдержадміністрації
від 21 червня 2016 року № 253-р

Щокварталу
до 15 числа
Щокварталу
до 15 числа

Дудник А.А.

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 10 липня 2018 року № 513-р

Щокварталу
до 20 числа

Туз С.В.

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 27 червня 2018 року № 485-р

Щокварталу
до 30 числа

Артвіх І.О

Щороку
до 01 січня
01 липня

Дудник А.А.

25. Про організацію проходження громадянами України
альтернативної служби

Постанова Кабінету Міністрів України від
24 лютого 2016 року № 111, розпорядження
голови облдержадміністрації від 31 березня
2016 року № 129-р
Постанова Кабінету Міністрів України від
13 березня 2013 року № 180

Дудник А.А.

26. Про затвердження обласної програми правової освіти
населення на 2016-2020 роки

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 11 січня 2016 року № 6-р

27. Про впровадження інклюзивної освіти

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 16 травня 2018 року № 330-р

Щороку
до 01січня
01 липня
Щороку до
05 січня
05 липня
Щороку до
05 вересня

Белінська О.О.

Мазур А.В.
Бугаєнко О.П.
Туз С.В.
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28. Про стан забезпечення лікувально-профілактичних
закладів області медичними кадрами та заходи
місцевих органів виконавчої влади щодо його
поліпшення
29. Про заходи з увічнення на території Кіровоградщини
пам’яті захисників України на період до 2020 року

3
Розпорядження голови облдержадміністрації
від 14 листопада 2011 року № 988-р

4
Щороку до
10 січня
10 липня

5
Фоменко М.П.

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 29 жовтня 2015 року № 427-р

Белінська О.О.

30. Про використання обласної програми цивільного
захисту Кіровоградської області на 2016-2020 роки

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 09 березня 2016 року № 97-р

31. Про затвердження обласного плану заходів з
виконання рекомендацій, викладених у заключних
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з
інвалідністю, до першої доповіді України щодо
виконання Конвенції ООН про права осіб з
інвалідністю на період до 2020 року

Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 року № 1073-р,
розпорядження голови облдержадміністрації
від 10 березня 2017 року №109-р

Щороку до
10 липня
10 грудня
Щороку до
10 січня,
10 липня
Щороку до
20 січня,
20 липня

_________________________

Артвіх І.О.
Дудник А.А.

