Від 27 лютого 2018 року

№ 46-р

Про план роботи районної державної
адміністрації на березень 2018 року
Відповідно до статті 41 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", пункту 6, пункту 14 Регламенту Олександрівської районної
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 21 березня 2017 року № 60-р „Про Регламент
районної державної адміністрації”:
1. Затвердити перспективний план роботи
адміністрації на березень 2018 року (додається).

районної

державної

2.
Структурним підрозділам районної державної адміністрації
подати до організаційного відділу апарату районної державної адміністрації
інформаційний звіт про виконання заходів перспективного плану роботи
районної державної адміністрації за лютий до 10 березня 2018 року.
3. Організаційному відділу апарату районної державної адміністрації
подати керівнику апарату районної державної адміністрації узагальнений звіт
про виконання перспективного плану роботи районної державної адміністрації
за лютий до 20 березня 2018 року.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Г олова районної
державної адміністрації

О. БОРОТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
27 лютого 2018 № 46-р
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
Олександрівської районної державної адміністрації
на березень 2018 року
№
п/п

Зміст заходу

1

2

1

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу

Термін виконання

3
4
І. Засідання колегії районної державної адміністрації
Доручення Президента України 28 березня
Про стан виконавчої дисципліни організацію
від 14.05.2010 р. №1-1/919 ,
виконання завдань, визначених актами і дорученнями
доручення КМУ від 19.05.2010
Президента України, Кабінету Міністрів України,
р. №27554/2/1-10
розпорядженнями і дорученнями голови
облдержадміністрації та голови райдержадміністрації,
за друге півріччя 2017 року

2

Про підсумки виконання Програми соціального і
економічного розвитку Олександрівського району за
2017 рік

3

Про підсумки виконання доходної та видаткової
частини місцевих бюджетів за 2017 рік

Постанова КМУ від 02.10.2003
28 березня
року № 1569 "Про затвердження
Загального положення про
колегію центрального органу
28 березня
Постанова КМУ від 02.10.2003
року № 1569 "Про затвердження
Загального положення про
колегію центрального органу
виконавчої влади і місцевої
державної адміністрації"

Відповідальні
виконавці
5
Старченко М.Я
Клименко В.В.

Антіпов С.Ю.

Шията В.І.

Відмітка
про
виконання
6

2
4

Про стан підготовки господарств району до веснянопольових робіт

Постанова КМУ від 02.10.2003
28 березня
року № 1569 "Про затвердження
Загального положення про
колегію центрального органу
виконавчої влади і місцевої
державної адміністрації"

Діброва В.М.

ІІ. Засідання колегій структурних підрозділів районної державної адміністрації
1

Засідання колегії відділу освіти райдержадміністрації

Положення про колегію при
відділі освіти районної
державної адміністрації

29 березня

Тимко С.М.
Бельніцька Л.І.

ІП. Наради та семінари
1

2

Оперативна нарада голови районної державної
адміністрації з апаратом райдержадміністрації,
керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації, територіальних органів
міністерств, відомств та інших органів центральної
виконавчої влади

ст. 50 Регламенту роботи
Олександрівської районної
державної адміністрації

кожного понеділка Г олова РДА

Семінар-нарада з сільськими та селищними головами
(секретарями сільських та селищних рад)

ст. 50 Регламенту роботи
Олександрівської районної
державної адміністрації

третій четвер
місяця (по мірі
необхідності)

Відповідальні
Баглюк Ю.Є.

Г олова РДА

Відповідальні
Баглюк Ю.Є.
Кодола С.І.
кожної п'ятниці (по Старченко М.Я.
мірі необхідності)
Відповідальні
Баглюк Ю.Є.
Кодола С.І.

3

Нарада з апаратом райдержадміністрації

ст. 50 Регламенту роботи
Олександрівської районної
державної адміністрації

4

Постійно-діючий семінар заступників директорів з
виховної роботи

Наказ начальника відділу освіти 20 березня
РДА від 06.09.2017 №155

Левченко Л.В.

5

Нарада директорів загальноосвітніх навчальних
закладів освіти

Положення про відділ освіти
29 березня
районної державної адміністрації

Тимко С.М.
Січкар Т.М.

ІУ. Засідання

3
13 березня

1

Засідання ради РМК. Навчання методистів.

Наказ начальника відділу освіти
РДА від 06.09.2017 №155

2

Тиждень молодого вчителя

3

Участь у засіданні районної тристоронньої соціальноекономічної ради

Наказ начальника відділу освіти 19 -23 березня
РДА від 06.09.2017 №155
Розпорядження голови
Щокварталу
Олександрівської районної
державної адміністрації від 21
лютого 2014 року № 43-р “Про
створення Олександрівської
районної тристоронної
соціально-економічної ради”
Розпорядження голови
щокварталу
Олександрівської районної
державної адміністрації від
15. 12.2012р № 815-р « Про
районну координаційну раду з
питань безпечної
життєдіяльності населення» та
від 09.10.2013р. № 419-р “Про
новий склад районної
координаційної ради з питань
безпечної життєдіяльності
населення»

4

Участь у засідання районної ради з питань безпечної
життєдіяльності населення

Томеєва Л.М.
Томеєва Л.М.
Пахомова С.А.
Борота О.Д.
Відповідальна
Сальнікова К.М.

Каражбей А. М.
Відповідальна
Предземірська Т. Г.

4
5

Участь у засіданні районної комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат

Розпорядження голови
щомісячно
райдержадміністрації
від 14.03.2012р. № 193-р «Про
новий склад районної комісії з
питань погашення
заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат» та від
30.01.2014р. № 22-р «Про новий
склад районної комісії з питань
погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат»

6

Участь у рейдах-обстеженнях СГД та СПД робочою
групою з організації та координації роботи структурних
підрозділів з питань легалізації заробітної плати та
“тіньової” зайнятості населення в районі

Розпорядження голови
райдержадміністрації від 03
жовтня 2011 року № 613-р. «Про
організацію та координацію
роботи структурних підрозділів з
питань легалізації заробітної
плати та “тіньової” зайнятості
населення в районі

7

Участь у засіданні робочої групи з організації та
координації роботи структурних підрозділів з питань
легалізації заробітної плати та "тіньової" зайнятості
населення в районі

Розпорядження голови
третя середа
щомісяця
райдержадміністрації від 03
жовтня 2011 року № 613-р. «Про
організацію та координацію
роботи структурних підрозділів з
питань легалізації заробітної
плати та “тіньової” зайнятості
населення в районі

Засідання районної комісії з питань призначення
державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям та субсидій

Розпорядження голови РДА від
29.12. 07 р. №928-р «Про
районну комісію»

8

Борота О.Д.
Відповідальна
Сальнікова К.М.
Предзимірська Т. Г.

Двічі на місяць, а
Каражбей А. М.
саме:
за рішенням голови Відповідальна
районної робочої
Предзимірська Т. Г.
групи

щомісяця

Каражбей А. М.
Відповідальна
Предзимірська Т. Г.

Старченко М. Я.
Відповідальна
Радченко Н. О.

5
9

10

11

12

13

Районна комісія з розгляду питань надання грошової
допомоги постраждалим та внутрішньо переміщеним
особам з тимчасово окупованої території України або
району проведення анти терористичної операції

Розпорядження голови РДА від
11.11. 2014р. №981-р «Про
районну комісію»

По мірі
надходження заяв

Районна комісія з питань призначення соціальних
виплат внутрішньо переміщеним особам

Розпорядження голови РДА від
24.06. 2016р. №189-р «Про
районну комісію з питань
призначення соціальних виплат
внутрішньо переміщеним
особам»

По мірі
надходження заяв

Розпорядження голови РДА від
12.12.2007 року № 864-р «Про
районну комісію»

Не менше одного
разу на квартал по
мірі надходження
заяв

Засідання районної комісії по вирішенню соціальних
питань громадян похилого віку

Районна комісія з розгляду питань надання одноразової
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної
операції і членам їх сімей, сім’ям загиблих учасників
антитерористичної операції

Засідання комісії з питань захисту прав дитини.

Каражбей А. М.
Відповідальна
Радченко Н. О.
Каражбей А. М.
Відповідальна
Радченко Н. О.

По мірі
районна комплексна програма
соціальної підтримки учасників надходження заяв
антитерористичної операції і
членів їх сімей, сімей загиблих
учасників АТО та вшанування
пам'яті загиблих на 2014-2020
роки затверджена рішенням
Олександрівської районної ради
від 19 травня 2015 року № 403
Розпорядження голови
29 березня
Олександрівської
райдержадміністрації № 896-р
від 16 грудня “Про
затвердження положення про
комісію з питань захисту прав
дитини та складу комісії з питань
захисту прав дитини
Олександрівської
райдержадміністрації”

Старченко М. Я.
Відповідальна:
Загинайко О. М.
Каражбей А. М.
Відповідальна:
Загинайко О. М.

Борота О.Д.
Кравченко С.І.
Григор’єва Т.А.

6
14

Районна конференція для учнів 10-11 класів «Моя
майбутня професія»»

Наказ начальника відділу освіти 29 березня
РДА від 06.09.2017 №155

Левченко Л.В.

V. Організаційні заходи
1

Надання експрес інформацій щодо ситуації в регіоні
для обласної державної адміністрації

ст. 33 ЗУ "Про місцеві державні
адміністрації"

постійно

Кодола С.І.

2

Розміщення на веб-сайті райдержадміністрації
інформації про надходження доходів та використання
коштів місцевих бюджетів Олександрівського району

Щ оп’ятниці, та в
перший робочий
день кожного
місяця

Кигим Ж.М.,
Шишка О. О.

3

Розрахунки валової продукції та основних показників

Протокольне доручення
Прем’єр-міністра України від
11.02.2015 року №14 та від 26
березня 2015 року №12691/0/1
15, пункт 3 протокольного
доручення голови
Кіровоградської ОДА
Лист головного управління
агропромислового розвитку від
19 лютого 2008 року №16-8/2
544

щомісяця

Чорноморець В. В.

4

Проведення Шевченківських днів (заходи, приурочені План проведення районних
роковинам з дня народження Т.Г.Шевченка)
масових заходів
Проведення рейдів “Вокзал”, “Діти вулиці”, “Підліток” Положення про службу у
справах дітей, затверджене
розпорядженням голови
райдержадміністрації № 722-р
від 30 жовтня 2008 року

5

01-12 березня
02,09,16,23,30
березня

Томеєва Л.М.
Кравченко С.І.
Войтко Я. Ю.
Приходько Т.В.
Левченко Л.В.
Капкан В.Г.
Усатенко О. О.
Ніколенко С.Г.

7
6

Відвідування неблагополучних сімей району, перевірка Постанова Кабінету Міністрів № 06,12,19,26 березня Кравченко С.І.
умов проживання неповнолітніх в таких сім’ях.
866 від 24 листопада 2008 року.
Приходько Т.В.
«Питання організації виконання
Науменко Г.С.
законодавства щодо піклування
Войтко Я.Ю.
над дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського
піклування».

7

Перевірка умов проживання, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.

8
9
10

Постанова Кабінету Міністрів №
866 від 24 листопада 2009 року.
«Питання організації виконання
законодавства щодо піклування
над дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського
піклування».
Звітний концерт вихованів Олександрівського РЦДЮТ План проведення районних
масових заходів
Тиждень молодого вчителя
Виконання заходів районної
програми „Вчитель”
Перевірка роботи торгівельних закладів, комп’ютерних Попередження злочинності,
та ігрових залів, дискотек у вечірній та нічний час.
алкоголізму, наркоманії та
тютюнопаління серед
неповнолітніх. Розпорядження
голови РДА № 305-р від
04.07.2005 р .”Про забезпечення
дотримання вимог З.У. “Про
охорону дитинства “ в
Олександрівському районі.

11

Районний конкурс молодих вчителів «Шанс»

12

Участь в обласному зльоті молодих вчителів

Виконання заходів районної
програми „Вчитель”
Виконання заходів районної
програми „Вчитель”

06,12,19,26 березня Кравченко С.І.
Войтко Я.Ю.
Приходько Т.В.
Безпечна С.А.
Григор'єва Т.А.
Гречка О.В.
06 березня
19-23 березня
20 березня

23 березня
29 -31 березня

VI. Заходи щодо здійснення контролю

Левченко Л.В.
Томеєва Л.М.
Пахомова С.А.
Кравченко С.І.
Войтко Я.Ю.
Приходько Т.В.
Левченко Л.В.
Ніколенко С.Г.
Капкан В.Г.

Томеєва Л.М.
Пахомова С.А.
Томеєва Л.М.
Пахомова С.А.

8
1

Надання інформацій згідно визначеного переліку до
вищестоящих органів з питань соціально-економічного
розвитку району

Виконання Законів України,
нормативних актів
Президента України,
Кабінету Міністрів України,
структурних підрозділів
облдержадміністрації

2

Забезпечення у повному обсязі розрахунків за
енергоносії і комунальні послуги, що споживаються
бюджетними установами

Відповідно Закону України
останній день
«Про державний бюджет на 2018 кожного місяця
рік»

Саблюченко Н.Б.

3

Забезпечення у повному обсязі в асигнуваннях на
оплату праці працівників, які утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів

Відповідно Закону України
«Про державний бюджет на
2018рік»

останній день
кожного місяця

Мартьянова Л.О.

4

Інформувати Кіровоградське міжрайонне управління
водного господарства

Розпорядження голови
обласної державної
адміністрації від
03 квітня 2014 року № 181-р

щомісяця
1 числа

Горло Ю.В.

5

Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Лист департаменту
агропромислового розвитку
облдержадміністрації від 11
грудня 2014 року №167/0-14

щомісяця
1 числа

Горло Ю.В.

6

Інформувати департамент екології та природних
ресурсів ОДА

щомісяця
1 числа

Горло Ю.В.

7

Інформувати департамент екології та природних
ресурсів ОДА

Лист департаменту екології та
природних ресурсів ОДА від 30
травня 2017 року №352/01-13
Доручення голови ОДА від
15.04.2016 року №01-26/80/1

щомісяця
1 числа

Горло Ю.В.

8

Інформувати департамент екології та природних
ресурсів ОДА

Звернення депутатат Невади
О А. від 30.10.2017 №141/01-16

щомісяця
1 числа

Горло Ю.В.

9

Інформувати департамент екології та природних
ресурсів ОДА

План спільних заходів б/н від
01.12.2017

щомісяця
1 числа

Горло Ю.В.

щомісячно

Управління
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
районної
державної
адміністрації

9
10

Інформувати Кіровоградське міжрайонне управління
водного господарства

11

Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
Інформувати головне управління Держземагенства в
області
Інформувати кіровоградське обласне управління водних Розпорядження голови обласної
ресурсів
державної адміністрації від
30 липня 2010 року № 658-р

12

13

Розпорядження голови
ОДА від 13 травня 2014 року
№247-р
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від
25 березня 2003 року № 142-р

щомісяця
3 числа

Горло Ю.В.

щомісяця до 5
числа

Чорноморець В. В.

щомісяця до 5
числа

Горло Ю.В.

Доручення голови ОДА № 27-311
від 23 серпня 2011 року
Лист обласного управління
водних ресурсів від 14.10.2011
року №27-398/1

щомісяця до 5
числа
щомісяця до 5
числа

Чорноморець В. В.

14

Інформувати головне управління Держкомзему в
області
Інформувати обласне управління водних ресурсів

15

Інформувати обласне управління водних ресурсів

Лист обласного управління
водних ресурсів від 21.02.2014
року №01-26/34/1

щомісяця до 5
числа

Горло Ю.В.

16

Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Доручення Кабінету Міністрів
України № 134/01-11 від
20.03.2016 року

щомісяця до 5
числа

Діброва В.М.

17

Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Доручення Кабінету Міністрів
України № 503/01-11 від
24.09.2015 року

щомісяця до 5
числа

Діброва В.М.

18

Інформувати департамент екології та природних
ресурсів

Розпорядження голови
обласної державної
адміністрації від
30 вересня 2015 року № 387-р

щомісяця до 5
числа

Горло Ю.В.

19

Інформувати департамент екології та природних
ресурсів

Доручення голови ОДА від
03.03.2016 року №01-26/61/1

щомісяця до 5
числа

Горло Ю.В.

Горло Ю.В.

10
20

Інформувати департамент екології та природних
ресурсів ОДА

Лист департаменту екології та
природних ресурсів ОДА від
02.06.2016 року №01-18/657/3
Доручення голови обласної
державної адміністрації
від 26 грудня 2016 року № 01
26/215/1

щомісяця до 5
числа

Горло Ю.В.

21

Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

щомісяця до 5
числа

Чорноморець В. В.

22

Інформувати Кіровоградське обласне управління
водних ресурсів

Лист обласного управління
водних ресурсів від 21.03.2017
року №364/01-12

щомісяця до 5
числа

Горло Ю.В.

23

Інформувати департамент економічного розвитку та
торгівлі ОДА

Доруення голови ОДА від
31.03.2017 року №01-26/67/1
п.13

щомісяця до 5
числа

Чорноморець В. В.

24

Інформувати департамент економічного розвитку та
торгівлі ОДА

Доруення голови ОДА від
31.03.2017 року №01-26/67/1
п.15

щомісяця до 5
числа

Діброва В.М.

25

Інформувати департамент екології та природних
ресурсів ОДА

щомісяця до 5
числа

Горло Ю.В.

26

Інформувати департамент екології та природних
ресурсів

щомісяця до 5
числа

Горло Ю.В.

27

Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
Інформувати департамент екології та природних
ресурсів ОДА

Доручення голови ОДА від
14.06.2017 року №01-26/117/2
п.1
Доручення голови ОДА від
06.11.2017 року №01-26/183/1
п.1-4
Розпорядження голови ОДА
№189-р від 09 квітня 2013 року
Рішення обласної ради від
21.03.2014 року №617 « Про
забезпечення та відновлення
зелених насаджень у межах
населених пунктів області»

щомісяця до 10
числа
щомісяця до 10
числа

Антіпова І. О.

Лист департаменту екології та
природних ресурсів від
25.07.2014 року №01
14/2719/6.1/1

щомісяця до 10
числа

Горло Ю.В.

28

29

Інформувати департамент екології та природних
ресурсів ОДА

Горло Ю.В.

11
30

Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

31

Інформувати управління лісового та мисливського
господарства ОДА

32

Інформувати державну екологічну інспекцію у
Кіровоградській області

33

Підготувати інформацію про виконання доручення на
виконання обласної програми «Шкільний автобус»

34

Протокол наради у голови
ОДА від 02.11.2015 року
№ 34
(01-26/2/1) п 6
Розпорядження голови
ОДА № 211-р від 13 травня
2016 року
Лист від державної екологічної
інспекції у Кіровоградській
області від 17.10.2016 року №08
3/2210

щомісяця до 10
числа

Чорноморець В. В.

щомісяця до 10
числа

Горло Ю.В.

щомісяця до 10
числа

Горло Ю.В.
Колісник М.О.

Доручення голови ОДА від
13.07.2007 року №27-923/5

Січень

Лаврусь А.М.

Формування замовлення на виготовлення документів
про освіту випускникам 2017 року

Наказ МОН України від
10.12.2003 року № 811

Січень

Ващенко І.В.

35

Підготувати інформацію про внесення змін до наказу
«Про організацію харчування»

Наказ управління освіти і науки
ОДА від 05.07.2011 р. №313

Щоквартально до
10 числа місяця,
наступного за
звітним періодом

Чубенко Н.П.

36

Підготувати інформацію про використання коштів на
протипожежні заходи

Лист управління освіти, науки,
Щомісячно
молоді та спорту ОДА від
27.02.2017 року №01-12/182/2-38

37

Підготувати інформацію про стан охоплення
дошкільною освітою дітей району

38

Підготувати інформацію про організацію харчування
дітей у навчальних закладах району

Пункт 2 протокольного
доручення голови ОДА від
13.03.2013 року №01-26/96/1
Наказ начальника управління
освіти, науки, молоді та спорту
ОДА від 05.07.2016 року №530

39

Підготувати інформацію про забезпечення належного
Розпорядження голови ОДА від
стану протипожежного захисту на об’єктах з постійним 07.06.2012 року №334-р
або тимчасовим перебуванням дітей

Чубенко Н.П.

Щоквартально

Тищенко М.Г.

Щоквартально

Тищенко М.Г.
Коваленко Т.В.

Щомісяця

Чубенко Н.П.

УІІ. Вивчення стану справ в галузях виробництва і в сферах суспільного життя

12
1

Проведення обстеження мережі роздрібної торгівлі
та ресторанного господарства, що належить
фізичним особам - підприємцям

ст. 20 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»
(№586-ХІУ)

2

Проведення щодекадного моніторингу цін на
паливно-мастильні матеріали та основні види
продовольчих товарів

ст. 20 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»
(№586-ХІУ)

3

Аналіз результатів фінансово-господарської
діяльності
господарських
підприємств
комунальної власності
району.
Подання
аналітичної
довідки
керівництву
райдержадміністрації
Аналіз загального стану і тенденцій
соціального і економічного розвитку району та
виконання основних показників Програми
соціального і економічного розвитку району та надання
аналітичних довідок керівництву
райдержадміністрації

ст. 29 Закону України «Про
місцеві державні
адміністрації» (№586-ІУ)

Щоквартально до 20
числа
наступного місяця

Антіпов СЮ.
Тараненко О. О.

ст. 17 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»
(№586-ХІУ)
«Про місцеві
державні адміністрації»

Табличний матеріал щомісячно до 15
числа
місяця наступного за
звітним,
аналітична записка щоквартально до 25
числа місяця
наступного за
звітним

Управління
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
районної
державної
адміністрації

4

Щомісячно
Щомісячно

Антіпов С.Ю.
Тараненко О. О.
Антіпов С.Ю.
Тараненко О. О.

5

Про результати методичної роботи по підвищенні рівня Наказ начальника відділу освіти До 26 березня
готовності вчителів-виховників до формування
РДА від 06.09.2017 №155
національно-патріотичних цінностей в учнів

Левченко Л.В.

6.

Провести аналіз організації стажування молодих
вчителів (школи за вибором)

Пахомова С.А.

Положення про відділ освіти
До 26 березня
районної державної адміністрації

