ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
від 17 грудня 2018 року № ___
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
Олександрівської районної державної адміністрації
на 2019 рік
№
п/п
Зміст заходу
1
1

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

3
І. Засідання колегії районної державної адміністрації
Про підсумки роботи із зверненнями громадян в Олександрівській
Постанова КМУ від 02.10.2003 року № 1569 "Про
райдержадміністрації за 2018 рік
затвердження Загального положення про колегію
центрального органу виконавчої влади і місцевої державної
адміністрації"

Термін виконання

Відповідальні виконавці

4

5

2

Положення про колегію
районної державної
адміністрації

23 січня

Старченко М.Я.
Похнатюк А.О.

23 січня

Невмержицька К.П.

2

Про підсумки роботи архівних підрозділів державних установ району та органів
місцевого самоврядування у 2018 році та пріоритетні завдання архівної галузі на
2019 рік

3

Про стан надання населенню субсидій та пільг для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 року
№ 83 "Про посилення соціального захисту населення в
умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги"

27 лютого

Ковтун Л.І.

4

Про стан кадрової роботи та дотримання вимог ЗУ "Про державну службу" в
Олександрівській райдержадміністрації

27 лютого

Скляренко А.Б.

5

Про стан виконавчої дисципліни в районній державній адміністрації у другому
півріччі 2018 року та заходи щодо їх поліпшення

Постанова КМУ від 02.10.2003 року № 1569 "Про
затвердження Загального положення про колегію
центрального органу виконавчої влади і місцевої державної
адміністрації"
Доручення Президента України від 14.05.2010 р. №1-1/919 ,
доручення КМУ від 19.05.2010 р. №27554/2/1-10

27 лютого

Старченко М.Я
Клименко В.В.

6

Про підсумки виконання Програми соціального і економічного розвитку
Олександрівського району за 2018 рік

27 березня

Антіпов С.Ю.

7

Про підсумки виконання доходної та видаткової частини місцевих бюджетів за
2018 рік

27 березня

Шията В.І.

8

Про стан підготовки господарств району до весняно-польових робіт

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

27 березня

Діброва В.М.

2
9

Про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади
виконкомами сільських рад

Стаття 41 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»,
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 26 березня 2013 року
№ 159-р «Про організацію контролю за здійсненням
органами місцевого самоврядування делегованих
повноважень місцевих органів виконавчої влади»
Розпорядження голови РДА від 18.03.2010р. №109-р «Про
затвердження положення про відділ культури і туризму
РДА».

27 березня

Баглюк Ю.Є.

10

Про кадрове забезпечення закладів культури району. Результат проведеної роботи
та перспективи на 2018-2019 рік.

24 квітня

Штим А.С.

11

Про підсумки виконання доходної та видаткової частини місцевих бюджетів за І
квартал 2019 року

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

24 квітня

Шията В.І.

12

Про організацію оздоровлення і відпочинку дітей у 2019 році

Районна програма оздоровлення дітей

24 квітня

Тимко С.М.

13

Про стан виплати заробітної плати в районі

22 травня

Ковтун Л.В.

14

Про стан виконання Програми соціального і економічного розвитку
Олександрівського району за І квартал 2019 року

22 травня

Антіпов С.Ю.

15

Про стан виконання заходів з питань запобігання корупційним проявам

Розпорядження голови РДА від 12.05. 2008 року №325-р
“Про моніторинг стану погашення заборгованості з виплати
заробітної плати в районі”
Постанова КМУ від 02.10.2003 року № 1569 "Про
затвердження Загального положення про колегію
центрального органу виконавчої влади і місцевої державної
адміністрації"
Постанова КМУ від 02.10.2003 року № 1569 "Про
затвердження Загального положення про колегію
центрального органу виконавчої влади і місцевої державної
адміністрації"

26 червня

Найко І.П.

16

Про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади
виконкомами сільських рад

Стаття 41 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»,
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 26 березня 2013 року
№ 159-р «Про організацію контролю за здійсненням
органами місцевого самоврядування делегованих
повноважень місцевих органів виконавчої влади»

26 червня

Баглюк Ю.Є.

17

Про підсумки виконання доходної та видаткової частини місцевих бюджетів за І
півріччя 2019 року

24 липня

Шията В.І.

18

Про стан виконання Програми соціального і економічного розвитку
Олександрівського району за І півріччя 2019 року

24 липня

Антіпов С.Ю.

19

Про підсумки роботи із зверненнями громадян в Олександрівській
райдержадміністрації за перше півріччя 2019 року

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

24 липня

Старченко М.Я.
Похнатюк А.О.

20

Про стан виконавчої дисципліни в районній державній адміністрації у другому
півріччі 2018 року та заходи щодо їх поліпшення

Доручення Президента України від 14.05.2010 р. №1-1/919 ,
доручення КМУ від 19.05.2010 р. №27554/2/1-10

28 серпня

Старченко М.Я
Клименко В.В.

3
21

Про стан кадрової роботи та дотримання вимог ЗУ "Про державну службу" в
Олександрівській райдержадміністрації

Постанова КМУ від 02.10.2003 року № 1569 "Про
затвердження Загального положення про колегію
центрального органу виконавчої влади і місцевої державної
адміністрації"
Стаття 41 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»,
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 26 березня 2013 року
№ 159-р «Про організацію контролю за здійсненням
органами місцевого самоврядування делегованих
повноважень місцевих органів виконавчої влади»

28 серпня

Скляренко А.Б.

22

Про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади
виконкомами сільських рад

28 серпня

Баглюк Ю.Є.

23

Про стан підготовки закладів культури району до роботи в осінньо-зимовий період

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

25 вересня

Штим А.С.

24

Про стан підготовки закладів освіти району до роботи в осінньо-зимовий період
2019-2020 років

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

25 вересня

Тимко С.М.

25

Про підведення підсумків оздоровчої кампанії влітку 2019 року

Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей",
Обласна комплексна соціальна програма оздоровлення та
відпочинку дітей Кіровоградської області на 2014-2017
роки", районна програма оздоровлення дітей і підлітків на
2016-2017 роки

25 вересня

Ковтун Л.В.

26

Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку
Олександрівського району за січень - вересень 2019 року

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

23 жовтня

Антіпов С.Ю.

27

Про підсумки виконання доходної та видаткової частини місцевих бюджетів за 9
місяців 2019 року

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

23 жовтня

Шията В.І.

28

Про виконання районної програми зайнятості населення.

Закони України “Про зайнятість населення”, “Про
загальнообов′язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття”.

27 листопада

Ковтун Л.В.

29

Про проект Програми економічного і соціального розвитку Олександрівського
району на 2020 рік

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

27 листопада

Антіпов С.Ю.

30

Про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади
виконкомами сільських рад

Стаття 41 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»,
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 26 березня 2013 року
№ 159-р «Про організацію контролю за здійсненням
органами місцевого самоврядування делегованих
повноважень місцевих органів виконавчої влади»

27 листопада

Баглюк Ю.Є.

4
31

Про стан виконання заходів з питань запобігання корупційним проявам

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

25 грудня

Найко І.П.

32

Стан проведення комплексу осінньо-польових робіт у господарствах всіх форм
власності Олександрівського району у 2019 році

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

25 грудня

Діброва В.М.

33

Про стан обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання
військовозобов’язаних в районній державній адміністрації

постанова Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016
року № 921 "Про затвердження Порядку організації та
ведення військового обліку призовників і
військовозобов'язаних"

25 грудня

Скляренко А Б.

ІІ. Засідання колегій структурних підрозділів районної державної адміністрації
1

Засідання колегії відділу освіти райдержадміністрації

Положення про колегію при відділі освіти районної
державної адміністрації

Лютий, квітень,
травень, серпень,
жовтень, грудень

Тимко С.М.
Бельніцька Л.І.

кожного понеділка

Голова РДА

ІП. Наради та семінари
1

2

3

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

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

ст. 50 Регламенту роботи Олександрівської районної
державної адміністрації

Нарада з апаратом райдержадміністрації

Відповідальні
Похнатюк А.О.

ст. 50 Регламенту роботи Олександрівської районної
державної адміністрації

третій четвер місяця
(по мірі
необхідності)

Голова РДА

кожної п'ятниці (по
мірі необхідності)

Старченко М.Я

Відповідальні
Баглюк Ю.Є.

Відповідальні
Баглюк Ю.Є.

4

Нарада з головними агрономами по питанню готовності до проведення комплексу
весняно-польових робіт

Згідно положення про управління агропромислового
січень
розвитку Олександрівської районної державної адміністрації

5

Семінар-нарада з головними інженерами та спеціалістами по охороні праці

Згідно положення про управління агропромислового
I та III квартал
розвитку Олександрівської районної державної адміністрації

6

Нарада директорів загальноосвітніх навчальних закладів освіти

Положення про відділ освіти районної державної
адміністрації

7

Теоретичний семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи»

Наказ начальника відділу освіти РДА від від 20.08.2018 року Січень, березень,
№122
жовтень, грудень

Січень,березень
червень, липень,
вересень, листопад

Діброва В.М.
Антіпова І.О.
Таран К.В.
Колісник М.О.
Тимко С.М.
Січкар Т.М.
Бельніцька Л.І.,
Ващенко І.В.

5
8

Семінар-практикум заступників директорів з виховної роботи: «Виховання
національно-патріотичних цінностей – пріритетне завдання сучасної української
школи»

Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Січень

Левченко Л.В.

9

Семінар-практикум заступників директорів з навчальної роботи «Система
Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
управління закладом загальної середньої освіти в умовах Нової української школи » №122

Січень

Томеєва Л.М.

10

Теоретичний семінар директорів опорних шкіл та філій «Організаційноуправлінські засади впровадження Державного сиандарту освіти у 2018-2019
навчальному році»
Семінар-практикум заступників директорів навчально-виховних об′єднань з
виховної роботи

Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Лютий

Бельніцька Л.І.

Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Березень

Левченко Л.В.

12

Теоретичний семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи

Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Березень

Томеєва Л.М.

13

Семінар-практикум для заступників директорів з навчально-виховної роботи

Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Травень

Томеєва Л.М.

14

Нарада з головними агрономами по збиранню ранніх та пізніх культур

Згідно положення про управління агропромислового
червень
розвитку Олександрівської районної державної адміністрації серпень
вересень

Діброва В.М.
Антіпова І.О.
Таран К.В.

15

Нарада з головними агрономами з питань зберігання насіння ярих культур для
весняного засіву 2019 року

Згідно положення про управління агропромислового
листопад
розвитку Олександрівської районної державної адміністрації грудень

Діброва В.М.
Антіпова І.О.
Таран К.В.

16

Проведення семінарів з головними бухгалтерами бюджетних установ та сільських,
селищних рад

Відповідно “Положення про фінансове управління
Протягом року
Олександрівської районної державної адміністрації”,
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації
від 14 серпня 2018 року № 248-р

Мартьянова Л.О.,
Кигим Ж.М.

17

Семінар-нарада заступників директорів з навчальної роботи

Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Червень

Томеєва Л.М.

18

Теоретичний семінар для заступників директорів з навчальної та навчальновиховної роботи «Управління підвищення кваліфікації педагога в контексті нових
вимог до якості освіти»

Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Червень

Бельніцька Л.І.

19

Теоретичний семінар для директорів опорних шкіл та завідувачів філій

Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Червень

Томеєва Л.М.

11

ІV. Засідання
1

Засідання конкурсної комісії з питань організації та проведення конкурсу на право
оренди майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ району на
конкурентних засадах

Положення конкурсної комісії з питань організації та
проведення конкурсу на право оренди майна спільної
власності територіальних громад сіл та селищ району на
конкурентних засадах затверджене розпорядженням голови
райдержадміністрації від 28.11.2008р. №814-р

Січень
Березень
Травень
Червень
Листопад

Антіпов С.Ю.
Тараненко О.О.

6
2

Засідання конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу на перевезення
пасажирів на приміських маршрутах загального користування

Положення конкурсного комітету з організації та проведення
конкурсу на перевезення пасажирів на приміських маршрутах
загального користування затверджене розпорядженням голови
райдержадміністрації від 19.02.2013р. №55-р

Січень

Юрченко Т.В.

Травень
Червень

3

Засідання ради РМК. Навчання методистів.

Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Щомісяця

Томеєва Л.М.

4

Засідання методичних об’єднань, регіональних майстер-класів, творчих груп, шкіл
передового педагогічного досвіду в навчально-виховних об’єднаннях

Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Щомісяця

Томеєва Л.М.
методисти РМК

5

Клуб «Психологічний комфорт» для педагогічних працівників

Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Лютий, квітень,
жовтень, грудень

Пахомова С.А.

6

Впровадження дистанційного навчання педагогів у формі он-лайн та оф-лайн
семінарів, вебінарів, конференцій

Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Протягом року

Методисти РМК

7

Лінгвістичний клуб «English bridg» для старшокласників

Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Лютий

Січкар Т.М.

8

Методична панорама з елементами тренінгу «Сучасний педагог-виховник на шляху Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
вдосконалення» (спільне засідання заступників директорів з виховної роботи та
№122
молодих класних керівників)

Лютий

Левченко Л.В.

9

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

Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Березень

Левченко Л.В.

10

Методичні презентації за результатами роботи методичних формувань

Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Травень

Томеєва Л.М.
методисти РМК

11

Проаналізувати результати моніторингу якості освіти та успішності; аналіз
результатів ЗНО в навчальних закладах району.
Районна інтернет-конференція «Технологія фахової майстерності: Організація
дистанційного навчання» (ХІV Хмурівські методичні читання)

Положення про відділ освіти районної державної
адміністрації
Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
№122

Листопад

Бельніцька Л.І.

Грудень

Бельніцька Л.І.

Грудень

Атамась І.В.

12
13

Віртуальна педагогічна лабораторія «Особливості організації навчально-виховного Наказ начальника відділу освіти РДА від 20.08.2018 року
процесу в початкових класах у 2019-2020 н.р. в контексті реалізації Державного
№122
стандарту початкової загальної освіти та змінених навчальних програм освіти»

14

Участь у засіданні районної тристоронньої соціально-економічної ради

Розпорядження голови Олександрівської районної державної Щокварталу
адміністрації від 21 лютого 2014 року № 43-р “Про створення
Олександрівської районної тристоронної соціальноекономічної ради”

Борота О.Д.
Відповідальна Сальнікова
К.М.

7
15

16

17

18

19

20

Участь у засідання районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення

Розпорядження голови Олександрівської районної державної щокварталу
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»
Участь у засіданні районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної Розпорядження голови райдержадміністрації
щомісячно
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
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»

Каражбей А. М.

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

Каражбей А. М.

Участь у засіданні робочої групи з організації та координації 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
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 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

Двічі на місяць, а
саме:
за рішенням голови
районної робочої
групи
Розпорядження голови райдержадміністрації від 03 жовтня третя середа
2011 року № 613-р. «Про організацію та координацію роботи щомісяця
структурних підрозділів з питань легалізації заробітної
плати та “тіньової” зайнятості населення в районі
Розпорядження голови РДА від 29.12. 07 р. №928-р «Про
щомісяця
районну комісію»
Розпорядження голови РДА від 11.11. 2014р. №981-р «Про
районну комісію»

По мірі надходження
заяв

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

Відповідальна Предзимірська
Т. Г.
Каражбей А. М.
Відповідальна Предзимірська
Т. Г.
Старченко М. Я.
Відповідальна
Радченко Н. О.
Каражбей А. М.
Відповідальна
Радченко Н. О.
Каражбей А. М.

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

По мірі надходження
заяв

22

Засідання районної комісії по вирішенню соціальних питань громадян похилого
віку

Не менше одного разу Старченко М. Я.
на квартал по мірі
надходження заяв
Відповідальна:
Загинайко О. М.

23

Районна комісія з розгляду питань надання одноразової матеріальної допомоги
районна комплексна програма соціальної підтримки
По мірі надходження
учасникам антитерористичної операції і членам їх сімей, сім’ям загиблих учасників учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей заяв
антитерористичної операції
загиблих учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на
2014-2020 роки затверджена рішенням Олександрівської
районної ради від 19 травня 2015 року № 403

21

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

Відповідальна
Радченко Н. О.

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

8
24

Засідання районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі
людьми

Розпорядження голови Олександрівської районної державної березень
адміністрації від 18.02.2014 року №382
червень
вересень
грудень
V. Організаційні заходи
ст. 33 ЗУ "Про місцеві державні адміністрації"

постійно

Старченко М. Я.
Відповідальна
Загинайко О. М.

1

Надання експрес інформацій щодо ситуації в регіоні для обласної державної
адміністрації

2

Заходи до річниці визволення смт. Олександрівки від фашистських загарбників

З метою відзначення свята

Січень

Відділ культури
райдержадміністрації
районний будинок культури

3

Розробка виробничої програми з тваринництва і рослинництва

Виконання програми економічного і соціального розвитку
району на 2019 рік

січень
лютий

4

Заходи у рамках відзначення новорічних та різдвяних свят

Указ Президента України "Про заходи щодо проведення
Січень,
Новорічних і Різдвяних свят для дітей", розпорядження
грудень
голови облдержадміністрації "Про проведення новорічних та
різдвяних свят для дітей області"

Діброва В.М.
Антіпова І.О.
Таран К.В.
Колісник М.О.
Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району

5

Заходи до Дня Соборності України

Указ Президента України від 21 січня 1999 року
№ 42/99 „Про День Соборності України”

6

Здача річних статистичних звітів 1-К, 6-ПВ,
Ф-6, 9-НК, 12-НК, 7-НК, 7-НК (зведена), 6-НК, 11-НК, 80-а-рік

Виконання закону України «Про державну статистичну
звітність»

Січень

7

Проведення експертизи рішень сільських, селищних рад «Про бюджет на 2019 рік»,
перевірка бюджетів сільських та селищних рад, кошторисів доходів та видатків
бюджетних установ, сільських та селищних рад

Відповідно “Положення про фінансове управління
Олександрівської районної державної адміністрації”,
затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації від 14 серпня 2018 року № 248-р

Січень-лютий

Мартьянова Л.О.,
Кигим Ж.М.

8

Новорічні і Різдвяні свята

План проведення районних масових заходів

Січень

Левченко Л.В.
Скрипник Ж.В.

9

Конкурс – захист науково-дослідницьких робіт «Інтелектуальні надії» (в рамках
НВО)

План проведення районних масових заходів

Січень - березень

Левченко Л.В.

10

Організація та проведення заходів щодо відзначення Дня пам’яті Героїв Крут.

План проведення районних масових заходів

Січень

Левченко Л.В.

11

День вчителя початкових класів в Бірківській філії КЗ «Олександрівське НВО №2»

План проведення районних масових заходів

Січень

Томеєва Л.М.

12

Заходи до річниці виведення радянських військ з Афганістану

Указ Президента України «Про проведення у 2014 році в
Україні Року учасників бойових дій на території інших
держав» 12 червня 2013 року № 329/2013, Постанова
Верховної Ради України «Про відзначення в Україні 25-ї
річниці виведення радянських військ з Афганістану» 20
червня 2013 року № 344-VII

Січень

Лютий

Кодола С.І

Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району
Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури

Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району

9
13

Зведення та подання департаменту фінансів облдержадміністрації звіту про
виконання зведеного бюджету Олександрівського району та звіту по мережі, штатах
та контингентах за 2018 рік

Відповідно “Положення про фінансове управління
Олександрівської районної державної адміністрації”,
затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації від 14 серпня 2018 року № 248-р

Лютий

14

Проведення І етапу фестивалю Дружин юних рятівників ( в рамках НВО)

План проведення районних масових заходів

Лютий

Мартьянова Л.О.,
Кигим Ж.М.

Чубенко Н.П.

Заходи з відзначення у навчальних закладах району Дня пам’яті воїнівінтернаціоналістів.

План проведення районних масових заходів

16

Районні змагання з волейболу (хлопці, дівчата)

План проведення районних масових заходів

Лютий

Атамась І.В.

17

Районні змагання з баскетболу (хлопці, дівчата)

План проведення районних масових заходів

Лютий

Атамась І.В.

18

Заходи з відзначення у навчальних закладах району Дня Героїв Небесної Сотні.

План проведення районних масових заходів

Лютий

Левченко Л.В.

19

Районний етап Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля –
наш спільний дім»

План проведення районних масових заходів

Лютий

Левченко Л.В.
Скрипник Ж.В.

20

День філії в Несватківській філії КЗ «Олександрівське НВО №2»

План роботи районного методичного кабінету на 2018-2019
роки

Лютий

Томеєва Л.М.

21

Тиждень вчителя математики та вчителя початкових класів в КЗ «Олександрівське
НВО №2»

План роботи районного методичного кабінету на 2018-2019
роки

Лютий

Бельніцька Л.І.

22

Заходи до Міжнародного жіночого дня

Розпорядження голови обласної державної адміністрації
Березень
"Про організацію святкування Міжнародного жіночого дня"

Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району

23

Урочисті заходи до Дня народження видатного українського поета, художника,
мислителя Тараса Григоровича Шевченка

З метою гідного вшанування пам'яті з нагоди відзначення
дня народження Т.Шевченка

Березень

Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району

24

Організація проведення в закладах культури «Місячника безпеки життєдіяльності»

Попередження випадків травмування та загибелі людей

Березень

Заклади культури і мистецтва
району

25

Зведення та подання департаменту фінансів облдержадміністрації зведеного бюджету Відповідно “Положення про фінансове управління
Олександрівського району та плану по мережі, штатах та контингентах на 2019 рік
Олександрівської районної державної адміністрації”,
затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації від 14 серпня 2018 року № 248-р

Березень

Мартьянова Л.О.,
Кигим Ж.М.

26

Святковий концерт до Дня 8 березня

07 березня

Левченко Л.В.
Скрипник Ж.В.

27

Проведення Шевченківських днів (заходи, приурочен1 роковинам з дня народження План проведення районних масових заходів
Т.Г.Шевченка)

Березень

Томеєва Л.М.

28

І тур фестивалю «Нащадки козацької слави»

Березень

Атамась І.В.

15

Лютий

План проведення районних масових заходів

План проведення районних масових заходів

Левченко Л.В.

10
29

Сесія РПД

План проведення районних масових заходів

Березень

Скрипник Ж.В.

30

Півфінал та фінал районного чемпіонату з інтелектуальних ігор. Гра «Зорепад»

План проведення районних масових заходів

Березень

Скрипник Ж.В.

31

День вчителя початкових класів в Бовтиській філії КЗ «Олександрівське НВО №2»

План роботи районного методичного кабінету на 2018-2019
роки

Березень

Томеєва Л.М.

32

Заходи до роковин Чорнобильської катастрофи та Міжнародного дня пам’яті жертв
радіаційних аварій і катастроф

33

Організація проведення профорієнтаційної роботи по добору абітурієнтів з числа
сільської молоді для направлення на навчання до ВНЗ 1-4 рівнів акредитації.

Указ Президента України від 10 листопада 2006 року № 945 Квітень
“Про День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 №1159 Квітень
«Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»

Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району
Відділ культури
райдержадміністрації

34

Організація проведення в закладах культури тижня «Профілактика і культура
охорони праці»

Квітень

Заклади культури і мистецтва
району

35

Весняний пленер «З Україною в серці»

Виконання доручення Прем’єр-міністра України від 13
березня 2003 року №11460 «Про проведення заходів з
нагоди Всесвітнього дня охорони праці»
План проведення районних масових заходів

Квітень

Левченко Л.В.
Скрипник Ж.В.

36

Фінал конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт «Інтелектуальні надії»

План проведення районних масових заходів

Квітень

Левченко Л.В.

37

Конкурс на кращий твір «Людина і ліс»

План проведення районних масових заходів

Квітень

Левченко Л.В.

38

Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патіотичної гри
українського козацтва «Джура» («Сокіл»)

План проведення районних масових заходів

Квітень

Левченко Л.В.

39

Відбіркові тури ДЮПР

План проведення районних масових заходів

Квітень

Чубенко Н.П.

40

Заходи до Дня Європи

Указ Президента України від 19 квітня 2003 року №339/2003 Травень
“Про День Європи”

41

Заходи з нагоди відзначення Дня перепоховання Т.Г.Шевченка

З метою гідного вшанування пам'яті з нагоди відзначення
Дня перепоховання Т.Шевченка

42

Заходи до відзначення Дня Перемоги

З метою відзначення Дня Перемоги

43

Заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв

З метою відзначення Міжнародного дня музеїв

Травень

44

Акція «Ветеран живе поруч»

План проведення районних масових заходів

Травень

Левченко Л.В.

45

Єврофест 2019

План проведення районних масових заходів

Травень

Левченко Л.В.

46

Заходи до Міжнародного дня захисту дітей

З метою відзначення Міжнародного дня захисту дітей

Червень

Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району

Травень

Травень

Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району
Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району
Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району
Відділ культури
райдержадміністрації,
районний краєзнавчий музей

11
47

Заходи з нагоди відзначення річниці Конституції України

Указ Президента України "Про відзначення Дня Конституції Червень
України"

48

Заходи до Дня Державного прапора України

Указ Президента України від 23 серпня 2004 року № 987
"Про День Державного Прапора України"

49

Урочистості з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України

Указ Президента України «Про відзначення Дня
незалежності України»

50

Опрацювання та зведення бюджетних запитів складених головними розпорядниками Відповідно “Положення про фінансове управління
бюджетних коштів районного бюджету та розпорядників коштів державного
Олександрівської районної державної адміністрації”,
бюджету на 2020 рік
затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації від 14 серпня 2018 року № 248-р

Серпень-грудень

Мартьянова Л.О.,
Мельник Н.С.

51

Організація та проведення в закладах освіти Дня знань.

План проведення районних масових заходів

Вересень

Левченко Л.В.

52

Проведення заходів щодо відзначення Дня партизанської слави.

План проведення районних масових заходів

Вересень

53

Тиждень знань Правил дорожнього руху

Наказ начальника відділу освіти РДА від 22.08.2018 року
№122

54

Відбіркові тури районного чемпіонату з інтелектуальних ігор: Що?Де?Коли?

Положення про проведення
чемпіонату інтелектуальних ігор

Серпень

Серпень

Вересень

Вересень

Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району
Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району
Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району

Левченко Л.В.
Чубенко Н.П.

Скрипник Ж.В.

55

Заходи до Дня партизанської слави

Указ Президента України від 18 вересня 2007 року № 892
"Про відзначення Дня партизанської слави"

Вересень

Відділ культури
райдержадміністрації,
бібліотечні заклади району,
районний краєзнавчий музей

56

Підготовка статистичної звітності та річних планів роботи початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

Наказ Міністерства України від 09.08.1993 року

Вересень

Олександрівська ДШМ

57

Підготовка плану роботи на рік

Формування плану роботи відділу культури
райдержадміністрації на 2017 рік

Жовтень - грудень

Відділ культури
райдержадміністрації

58

Заходи до відзначення Міжнародного дня музики

Рішення ЮНЕСКО від

Жовтень

Відділ культури
райдержадміністрації, ДМШ

59

Заходи до Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана

Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району

60

Заходи з нагоди відзначення Дня захисника України

Розпорядження Президента України від 24 вересня 1992
Жовтень
року
№148/92-рп
"Про відзначення в Україні Міжнародного дня людей
Указ Президента України від 7 серпня 1999 року № 966 "Про Жовтень
День Українського козацтва"

61

Заходи з нагоди відзначення річниці визволення України від фашистських
загарбників

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району

01 жовтня 1975 року

Жовтень

Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району

12
62

Урочистості до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва

Указ Президента України від 30 грудня 2011 року № 1209 (зі Листопад
змінами від 30 грудня 2013 року № 717)

Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району
Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району

63

Заходи до Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів

Указ Президента України від 12 червня 2009 року № 432
"Про додаткові заходи щодо вшанування пам'яті жертв
Голодомору 1932-1933 років в Україні"

Листопад

64

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Олександрівського
району на 2019 рік та проект Програми економічного і соціального розвитку
Олександрівського району на 2020 рік

ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

Листопад

Антіпов С.Ю.

65

Районний конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика

Положення про Всеукраїнський конкурс
ім. П.Яцика

Листопад

Томеєва Л.М.

66

Участь в обласних фотоконкурсах «Туризм нас єднає», «Молодь за здоровий спосіб
життя», «Моя родина без насильства»

План проведення обласних масових заходів

Листопад

Лаврусь Р.А.

67

Проведення заходів, присвячених Дню української писемності і мови.

План проведення районних масових заходів

68

Відбіркові тури районного чемпіонату з інтелектуальних ігор «Брейн - ринг»

Положення про проведення
чемпіонату інтелектуальних ігор «Брейн - ринг»

Листопад

Скрипник Ж.В

69

Міжнародний день толерантності

План проведення районних масових заходів

Листопад

Левченко Л.В

70

Відвідування сімей, які потрапили в складні життєві
Постанова Кабінету Міністрів № 866 від 24 листопада 2009
обставини (неблагополучні), перевірка умов проживання неповнолітніх дітей в таких року. «Питання організації виконання законодавства щодо
сім’ях.
піклування над дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування».

71

Перевірка роботи торгівельних закладів, комп’ютерних та ігрових залів, дискотек у
вечірній та нічний час.

Попередження злочинності, алкоголізму, наркоманії та
тютюнопаління серед неповнолітніх. Розпорядження голови
РДА № 305-р від 04.07.2005 року ”Про забезпечення
дотримання вимог Закону України “Про охорону дитинства
“ в Олександрівському районі.

72

Проведення рейдів “Вокзал”, “Діти вулиці”, “Підліток”

Положення про службу у справах дітей,затверджене
розпорядженням голови райдержадміністрації № 722-р від
30 жовтня 2008 року

73

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

Постанова Кабінету Міністрів № 866 від 24 листопада 2009
року.. «Питання організації виконання законодавства щодо
піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування».

(№586-ХІV)

Листопад

Щотижня протягом

Левченко Л.В

Яців М.В.
Григор’єва Т.А.
Приходько Т.В.
Гречка О.В.
Добровольська Л.Г.
Науменко Г.С.
Щомісячно протягом Яців М.В.
Приходько Т.В.
Добровольська Л.Г.
Левченко Л.В.
Капкан В. Г.
Усатенко О.О.
Ніколенко С.Г.
Щотижня протягом Яців М.В.
Приходько Т.В.
Добровольська Л.Г.
Левченко Л.В.
Капкан В. Г.
Усатенко О.О.
Ніколенко С.Г.
Щотижня протягом Яців М.В.
Григор’єва Т.А.
Гречка О.В.
Приходько Т.В.
Безпечна С.А.
Добровольська Л.Г.

13
74

Формування розрахунків та проекту бюджету на 2020 рік. Підготовка проекту
рішення та пояснюючої записки до рішення районної ради «Про районний бюджет
на 2020 рік»

Відповідно “Положення про фінансове управління
Грудень
Олександрівської районної державної адміністрації”,
затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації від 14 серпня 2018 року № 248-р
Лист заступника голови облдержадміністрації від 12.11.2002 Грудень
№ 17-207/6

75

Підготовка звіту про кількість працюючих і заброньованих військовозобов’язиних

76

Заходи до Міжнародного дня інвалідів

Указ Президента України від 27 листопада 1993 року № 566 Грудень
"Про Міжнародний день інвалідів в Україні"

77

Заходи до Дня Святого Миколая

Указ Президента України "Про заходи щодо проведення
Грудень
Новорічних і Різдвяних свят для дітей", розпорядження
голови облдержадміністрації "Про проведення новорічних та
різдвяних свят для дітей області"

78

Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Мартьянова Л.О.,
Кигим Ж.М.
Відділ культури
райдержадміністрації
Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району
Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району

Указ Президента України від 10 листопада 2006 року №
945/2006 "Про День вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС"
Розміщення на веб-сайті райдержадміністрації інформації про надходження доходів Протокольне доручення Прем’єр-міністра України від
та використання коштів місцевих бюджетів Олександрівського району
11.02.2015 року №14 та від 26 березня 2015 року
№12691/0/1-15, пункт 3 протокольного доручення голови
Кіровоградської ОДА
Підготовка пропозицій щодо внесення змін до рішення районної ради «Про районний Відповідно “Положення про фінансове управління
бюджет на 2019 рік», «Про звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік, 1
Олександрівської районної державної адміністрації”,
квартал, 1 півріччя та 9 місяців 2019 року»
затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації від 14 серпня 2018 року № 248-р

Грудень

Протягом року

Мартьянова Л.О.,
Кигим Ж.М.

81

Міжнародний день волонтера

План проведення обласних масових заходів

Грудень

Левченко Л.В..

82

День Збройних сил України

План проведення районних масових заходів

Грудень

Левченко Л.В..

83

10 грудня – День прав людини

План проведення районних масових заходів

Грудень

Левченко Л.В..

84

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

План проведення районних масових заходів

Грудень

Левченко Л.В..

85

Відбірковий етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт «Інтелектуальні
надії» (Олександрівське НВО №2.)

86

День Святого Миколая, відкриття ялинки

Положення про проведення
конкурсу-захисту науководослідницьких робіт «Інтелектуальні надії»
План проведення районних масових заходів

87

Новорічні свята у навчальних закладах

План проведення районних масових заходів

Грудень,

Левченко Л.В.
Скрипник Ж.В
Левченко Л.В..

88

Районна волонтерська акція «З Дідом Морозом у кожен дім».

План проведення районних масових заходів

Грудень

Левченко Л.В.

89

Всесвітній день інваліда

План проведення обласних масових заходів

Грудень

Пахомова С.А.

90

Всесвітній день боротьби зі Снідом

План проведення обласних масових заходів

Грудень

Скрипник Ж.В.

79

80

Відділ культури
райдержадміністрації,
заклади культури району
Щоп’ятниці, та в
Кигим Ж.М.
перший робочий день Пирог.Л.О.
кожного місяця

Грудень
Грудень

Скрипник Ж.В

14
91

Районний етап конкурсу «Учитель року»

92

Участь у музично-розважальній програмі до відкриття рай центрової ялинки

93

Грудень

Тимко С.М.
Томеєва Л.М.

Грудень

Скрипник Ж.В.

Участь у відкритому конкурсі учнівської молоді з користування ПК та WEB-дизайну План проведення обласних масових заходів

Грудень

Лаврусь Р.А.

94

Участь в акції «Новорічний подарунок»

План проведення обласних масових заходів

Грудень

Лаврусь Р.А.

95

Участь в обласному конкурсі «Народні ремесла»

План проведення обласних масових заходів

Грудень

Лаврусь Р.А.

96

Участь в обласному зльоті переможців масових заходів учнівської молоді галузі
План проведення обласних масових заходів
VІ. Заходи щодо здійснення контролю

Грудень

Лаврусь Р.А.

Надання інформацій згідно визначеного переліку до вищестоящих органів з питань

Виконання Законів України, нормативних актів

щомісячно

соціально-економічного розвитку району

Президента України, Кабінету Міністрів України,

Управління
економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації

1

Наказ Міністерства освіти і науки Украіни від
14.06.2016року №668 «Про проведення Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року»
План проведення районних масових заходів

структурних підрозділів облдержадміністрації
2

Проведення обов’язкового технічного контролю с/г техніки господарств усіх
форм власності

Згідно графіку обов’язкового технічного контролю Державної
інспекції сільського господарства

15 січня –
15 грудня

Колісник М.О.

3

Інформувати головне управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Лист департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації від 27 березня 2012 року №01-27/85/1

щомісяця
1 числа

Діброва В.М.

4

Моніторинг цінової ситуації на ринку

Лист департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації

щочетверга

Діброва В.М.

5

Протокол доручення голови ОДА від 09 серпня 2012 року
№01-27/246/1
Витяг з протоколу КМУ №53 від 19 вересня 2013 року

7

Інформувати департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

8

Інформувати обласну державну адміністрацію

Протокол наради з головою ОДА №739/01-11 від 19 вересня
2013 року
Розпорядження голови ОДА №65-р від 27.03.2013 року

щомісяця
1 числа
щомісяця
1 числа
щомісяця
1 числа
щомісяця
1 числа

Діброва В.М.

6

Інформувати головне управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації
Інформувати департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

9

Інформувати головне управління Держкомзему в області

Доручення голови ОДА № 27-311/3 від 23 серпня 2011 року

щомісяця до 5 числа

Антіпова І.О.

10

Інформувати департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Лист департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації від12.07.2012 року №01-17/196

щомісяця до 7 числа

Діброва В.М.

11

Інформувати департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Лист департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації від 05.03.2013 року №01-16/180/5

щомісяця до10 числа

Діброва В.М.

12

Інформувати департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Розпорядження голови ОДА №414-р від 18 липня 2012 року

щомісяця до10 числа

Діброва В.М.

13

Інформувати департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Витяг з протоколу КМУ від 20.02.2013 року №14

щомісяця до 20 числа Діброва В.М.

14

Інформувати департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Лист Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01
квітня 2013 року № 01-18/375/3

щомісяця до 20 числа Антіпова І.О.

Діброва В.М.
Діброва В.М.
Діброва В.М.

15
Останній день
кожного місяця
Останній день
кожного місяця

Саблюченко Н.Б.

Забезпечення у повному обсязі коштами на виплату заробітної плати, відпускних Відповідно Закону України «Про державний бюджет на 2019
та допомоги на оздоровлення працівників освіти, охорони здоров»я, культури та
рік»
ін. установ
Про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей учасників АТО
Лист управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА від
03.10.2018 року
Про організацію харчування дітей
Лист першого заступника голови Кіровоградської ОДА від
12.02.2016 року №01-18/138/2

Червень-серпень

Мартьянова Л.О.

Щоквартально

Коваленко Т.В.

Щомісяця
до 05 числа місяця

Коваленко Т.В.

20

Про організацію харчування у загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладах

Доручення голови ОДА від 29.03.2017 року №01-26/61/1

Щомісяця
до 03 числа місяця

Коваленко Т.В.

21

Підготувати інформацію про стан охоплення дошкільною освітою дітей району

Пункт 2 протокольного доручення голови ОДА від 13.03.2013
року №01-26/96/1

Щоквартально

Тищенко М.Г.

22

Підготувати інформацію про організацію харчування дітей у навчальних закладах Наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
району
ОДА від 05.07.2016 року №530

Щоквартально

Тищенко М.Г.
Коваленко Т.В.

23

Формування замовлення на виготовлення документів про освіту випускникам
2017 року

Наказ МОНУ від 13.08. 2007 року № 737 «Про викладення в
Січень
новій редакції наказу МОНУ від 10.12. 2003 року № 811 «Про
затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку
замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного
зразка»

Ващенко І.В.

24

Підготувати інформацію про використання коштів на протипожежні заходи

Щомісячно

Чубенко Н.П.

25

Підготувати інформацію про реалізацію заходів з профілактики травматизму
невиробничого характеру

Наказ начальника управління освіти і науки, молоді та спорту
ОДА від 25.01.2018 року №41
Наказ управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА від
17.03.2017 року № 213

До 01 числа місяця
кожного півріччя

Чубенко Н.П.

26

Підготувати інформацію про забезпечення належного стану протипожежного
захисту на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням дітей
Підготувати інформацію про використання коштів на протипожежні заходи

Розпорядження голови ОДА від 07.06.2012 року №334-р

Щомісяця

Чубенко Н.П.

Лист управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА від
27.02.2017 року №01-12/182/2-38
Доручення голови ОДА від 13.07.2007 року №27-923/5

Щомісячно

Чубенко Н.П.

Січень

Лаврусь А.М.

15
16
17
18
19

27

Забезпечення у повному обсязі розрахунків за енергоносії і комунальні послуги,
що споживаються бюджетними установами
Забезпечення у повному обсязі в асигнуваннях на оплату праці працівників, які
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Відповідно Закону України «Про державний бюджет на 2019
рік»
Відповідно Закону України «Про державний бюджет на 2019
рік»

Мартьянова Л.О.

28

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

29

Підготувати інформацію про результати перевірки організації харчування
вихованців, учнів, дотримання санітарного законодавства

Наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
ОДА

Щомісяця протягом
навчального року

Чубенко Н.П.

30

Подавати звіти про виконання Плану додаткових заходів щодо посилення
протипожежного та техногенного захисту об’єктів освіти

Наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
ОДА

Щокварталу до 10
числа

Чубенко Н.П.

31

Підготовка зведеного звіту денних загальноосвітніх навчальних закладів у
2019/2020 навчальному році

Наказ Держкомстату та МОН України від 08.07.2016 року
№813

Вересень
.

Ващенко І.В.

32

Підготовка зведеного звіту про охоплення дітей і підлітків шкільного віку повною
загальною середньою освітою у 2019 р.
Забезпечити організацію та проведення навчання з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності новопризначених посадових осіб

Наказ Держкомстату та МОН України від 06.08.2010 року №
317
Наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
ОДА №781 від 05.10.2017 року

Жовтень
.
Листопад

Ващенко І.В.

33

Чубенко Н.П.

16
34

Підготувати інформацію про результати перевірки організації харчування
вихованців, учнів, дотримання санітарного законодавства

Наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
ОДА

Щомісяця протягом
навчального року

Чубенко Н.П.

35

Подавати звіти про виконання Плану додаткових заходів щодо посилення
протипожежного та техногенного захисту об’єктів освіти

Наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
ОДА

Щокварталу до 10
числа

Чубенко Н.П.

36

Підготовка зведеного звіту про видачу документів про освіту у 2018 році

Наказ МОН України від 10.12.2003 року № 811

Ващенко І.В.

37

Підготувати інформацію про виконання Плану заходів із впровадження
інклюзивного навчання у ЗНЗ

Розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 05.09.2011 р.
№774-р

Грудень
.
Грудень

Пахомова С.А.

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

1

Проведення щодекадного моніторингу цін на основні види продовольчих
товарів

2

ст. 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

Щомісячно

(№586-ХІV)

Аналіз загального стану і тенденцій соціального і економічного розвитку району та ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
виконання основних показників Програми соціального і економічного
(№586-ХІV)
розвитку району та надання аналітичних довідок керівництву
райдержадміністрації

Антіпов С.Ю.
Тараненко О.О.

аналітична
записка щокварталь
но до 25
числа місяця наступного
за звітним

економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації

3

Перевірка по контролю за додержанням законодавства про працю
неповнолітніх в галузях виробництва,торгівлі, сільськогосподарських
підприємств тощо).

Кодекс Законів про працю.

4

Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з предметів

Положення про учнівські олімпіади

5

Рейд-перевірка готовності пришкільних оздоровчих таборів до роботи в літній Районна програма оздоровлення дітей і підлітків на період 2009період спільно з працівниками райСЕС, пожежної інспекції
2013 років

Травень
.

Левченко Л.В.
Чубенко Н.П.

6

Вивчити стан проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх
навчальних закладах району

Наказ МОН України від 30.12.2014 року №1547

Травень-червень

Томеєва Л.М.
Бельніцька Л.І.

7

Вивчити стан літнього оздоровлення дітей

Положення про відділ освіти районної державної адміністрації

Червень

Левченко Л.В.

8

Вивчення стану організації оздоровчо- фізкультурної роботи в дошкільних
Положення про відділ освіти районної державної адміністрації
навчальних закладах району під час оздоровчого періоду
Рейд-перевірка готовності закладів освіти до роботи в 2019/2020 навчальному Положення про відділ освіти районної державної адміністрації
році
Стан організації харчування в умовах діяльності НВО
Положення про відділ освіти районної державної адміністрації

9
10

_______________________________
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