Від 27 вересня 2019 року

№206-р

Про план роботи районної державної
адміністрації на ІУквартал та жовтень 2019 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 24 липня 2018 року № 225-р „Про Регламент
районної державної адміністрації”:
1. Затвердити перспективний план роботи районної
адміністрації на ІУквартал та жовтень 2019 року (додається).

державної

2.
Структурним
підрозділам
районної
державної
адміністрації
подати до відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації
інформаційний звіт про виконання заходів перспективного плану роботи
районної
державної
адміністрації
за
ІІІ
квартал
та
вересень 2019 року до 10 жовтня 2019 року.
3. Відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю апарату районної державної адміністрації подати керівнику
апарату районної державної адміністрації узагальнений звіт про виконання
перспективного
плану
роботи
районної
державної
адміністрації
за ІІІ квартал та вересень 2019 року до 20 жовтня 2019 року.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови
районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних
повноважень.

Перший заступник голови районної
державної адміністрації

Анатолій КАРАЖБЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
27 вересня 2019 року № 206-р

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
Олександрівської районної державної адміністрації
на жовтень 2019 року
№
п/п
1
1

2

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

2

3
І. Засідання колегії районної державної адміністрації
Про підсумки виконання Програми економічного і соціального
ст. 17 Закону України «Про місцеві державні
розвитку Олександрівського району за січень - вересень 2019 року
адміністрації» (№586-ХІУ)

Термін
виконання
4
23 жовтня

Про підсумки виконання доходної та видаткової частини місцевих Постанова КМУ від 02.10.2003 року № 1569
23 жовтня
бюджетів за 9 місяців 2019 року
"Про затвердження Загального положення про
колегію центрального органу виконавчої влади і
місцевої державної адміністрації"
ІІ. Засідання колегій структурних підрозділів районної державної адміністрації

Відповідальні
виконавці
5
Юрченко Т.В.

Шията В.І.

1
ІП. Наради та семінари
1

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

Голова РДА
Відповідальна
Похнатюк А.О.

2
1

2

3

2

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

Ст. 50 Регламенту роботи Олександрівської
районної державної адміністрації

3

Нарада з апаратом райдержадміністрації

Ст. 50 Регламенту роботи Олександрівської
районної державної адміністрації

4

Оперативні наради із спеціалістами управління

Згідно положення про управління
агропромислового розвитку Олександрівської
районної державної адміністрації

5

Нарада з головними агрономами по
збиранню ранніх та пізніх культур

6

Провести теоретичний семінар директорів опорних шкіл і філій
«Створення інноваційного середовища - вимога сучасності»

Згідно положення про управління
агропромислового розвитку Олександрівської
районної державної адміністрації
Наказ начальника відділу освіти РДА від
11.09.2019 року №148

7

Нарада з головами громадських інспекцій у справах дітей
сільських, селищних рад в березні 2019 року

8

9

Постанова Кабінету Міністрів
№ 866 від 24 вересня 2008 року. Питання
діяльності органів опіки та піклування пов’язані
із захистом прав дитини.
Навчальний семінар директорів навчально-виховних об’єднань та Наказ начальника відділу освіти РДА від
завідувачів філій «Ефективна школа: розбудова партнерства і
11.09.2019 року №148
автономії у світлі Концепції Нової української школи»
Семінар заступників директорів НВО з навчальної та навчальноНаказ начальника відділу освіти РДА від
виховної роботи
11.09.2019 року №148

4
Третій четвер
місяця (по мірі
необхідності)
Кожної п'ятниці
(по мірі
необхідності)

5
Голова РДА
Відповідальний
Баглюк Ю.Є.
Старченко М.Я

Відповідальний
Баглюк Ю.Є.
Щопонеділка
Діброва В.М.
протягом
Колісник М.О.
кварталу
Антіпова І.О.
Тярян К.В.
Протягом місяця Діброва В.М.
Колісник М.О.
Антіпова І.О.
11 жовтня
Завідуюча РМК
23 жовтня

Яців М.В.
Григор’єва З. А.
Гречка О.В.

25 жовтня

Завідуюча РМК

26 жовтня

Завідуюча РМК,
Бельніцька Л.І.

IV. Засідання
1

Спартакіада школярів з легкої атлетики

План проведення районних масових заходів

03 жовтня

Левченко Л.В.

2

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

Розпорядження голови 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»

щомісячно

Каражбей А.М.
Відповідальна
Сальнікова К.М.

3
1

2

3

3

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

4

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 райдержадміністрації від третя середа
03 жовтня 2011 року № 613-р. «Про організацію щомісяця
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»

5

4

5

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

щотижня

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

6

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

7

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

8

Засідання конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу Розпорядження голови Олександрівської районної 02 жовтня
на перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального
державної адміністрації від 29 серпня 2019 року
користування
№ 174-р

Юрченко Т.В.

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

Юрченко Т.В.
Тараненко О.О.

9

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

30 жовтня

4
1

2

10

Засідання комісії з питань захисту прав дитини.

11

Засідання Олександрівського районного суду

4

3

Розпорядження голови РДА
жовтень
№ 896-р від 16 грудня 2008 р. “Про
затвердження положення про комісії з питань
захисту прав дитини та складу комісії з питань
захисту прав дитини Олександрівської
райдержадміністрації”
Ст. 11 ЗУ Про забезпечення організаційно 02,09,16,23,30
правових умов соціального захисту дітей-сиріт, жовтня
дітей, позбавлених батьківського піклування від
13.01.2005 № 2342-

5
Старченко М.Я.
Яців М.В.
Григор’єва Т.А.

Яців М.В.
Григор’єва Т.А.
Гречка О.В.

V. Організаційні заходи
1
2

3

Надання експрес інформацій щодо ситуації в регіоні для обласної
державної адміністрації
Відвідування сімей району, які потрапили в складні життєві
обставини, перевірка умов проживання малолітніх/ неповнолітніх
дітей в таких сім’ях
Перевірка роботи торгівельних закладів, комп’ютерних та ігрових
залів, дискотек у вечірній та нічний час.

4

Проведення рейдів “Вокзал”, “Діти вулиці” .

5

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

6

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

Ст. 33 ЗУ "Про місцеві державні адміністрації"

Постійно

Кодола С.І

Постанова Кабінету Міністрів
Один раз на
№ 866 від 24 вересня 2008 року
тиждень
«Питання діяльності органів опіки та піклування
пов’язані із захистом прав дитини»
жовтень

Яців М.В.
Григор’єва Т.А.
Приходько Т.В.
Олександрівське ВП

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
Положення про службу у справах дітей,
затверджене розпорядженням голови
райдержадміністрації № 722-р від 30 жовтня
2007 року.

Яців М.В.
Приходько Т.В.
Левченко Л.В.
Олександрівське ВП

Один раз на
місяць
жовтень
жовтень

Яців М.В.
Приходько Т.В.
Левченко Л.В.
Капкан В.Г.

Постанова Кабінету Міністрів № 866 від 24
листопада 2008 року « Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов'язані із
захистом прав дитини.»

жовтень

Яців М.В.
Григор’єва Т.А.
Приходько Т.В.
Гречка О.В.

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
Кіпоппгпа ттської ОДА

1,4,11,18,25
жовтня

Кигим Ж.М.,
Шишка О.О.

5
1

2

3

4

5

VI. Заходи щодо здійснення контролю
1

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
Про організацію харчування у загальноосвітніх та дошкільних
Доручення голови ОДА від 29.03.2017 року
навчальних закладах
№01-26/61/1

Щоквартально

Коваленко Т.В.

Щомісяця
до 05 числа
місяця
Щомісяця
до 03 числа

Коваленко Т.В.

4

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.

5

Підготувати інформацію про організацію харчування дітей у
навчальних закладах району

Наказ начальника управління освіти, науки,
Щоквартально
молоді та спорту ОДА від 05.07.2016 року №530

Тищенко М.Г.
Коваленко Т.В.

6

Підготувати інформацію про використання коштів на
протипожежні заходи

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

Чубенко Н.П.

7

Підготувати інформацію про реалізацію заходів з профілактики
травматизму невиробничого характеру

Чубенко Н.П.

8

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

Наказ управління освіти, науки, молоді та спорту До 01 числа
ОДА від 17.03.2017 року № 213
місяця кожного
півріччя
Розпорядження голови ОДА від 07.06.2012 року Щомісяця
№334-р
Лист управління освіти, науки, молоді та спорту Щомісячно
ОДА від 27.02.2017 року №01-12/182/2-38

Чубенко Н.П.

Наказ начальника управління освіти, науки,
молоді та спорту ОДА

Щомісяця
протягом

Чубенко Н.П.
Чубенко Н.П.

2

3

9

Щомісячно

Коваленко Т.В.

Чубенко Н.П.

10

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

11

Подавати звіти про виконання Плану додаткових заходів щодо
Наказ начальника управління освіти, науки,
посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів освіти молоді та спорту ОДА

Щокварталу до
10 числа

12

Інформувати головне управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Щомісяця до 1
числа

Антіпова І.О.

13

Інформувати головне управління Держземагенства в області

Щомісяця до 1
числа

Антіпова І.О.

Доручення голови обласної державної
адміністрації
№ 01-26/82/1 від
07.03.2013 року пункт 13
Доручення голови ОДА від 07.03.2013 року
№01-26/82/1

6
1
14

15

16

2
Інформувати Кіровоградське міжрайонне управління водного
господарства
Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
Інформувати департамент екології та природних ресурсів ОДА

3

4

5

Розпорядження голови обласної державної
адміністрації від
03 квітня 2014 року № 181 -р
Лист департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації від 11 грудня 2014 року
№167/01-14
Лист департаменту екології та природних
ресурсів ОДА від 02 червня 2016 року №01 18/657/3
Розпорядження голови ОДА №247-р від
13.05.2014 року

Щомісяця до 1
числа

Кравченко С.І.

Щомісяця до 1
числа

Кравченко С.І.

Щомісяця до 1
числа

Кравченко С.І.

Розпорядження голови обласної державної
адміністрації від
25 березня 2003 року № 142-р
Доручення голови ОДА № 27-311/3
від 23 серпня 2011 року

Щомісяця до 5
числа
Щомісяця до 5
числа

Антіпова І.О.
Антіпова І.О.

17

Інформувати Кіровоградське міжрайонне управління водного
господарства

18

Інформувати головне управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації

19

Інформувати головне управління Держкомзему в області

20

Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Доручення голови обласної державної
адміністрації
Доручення Кабінету Міністрів України
№ 503/01-11 від 24.09.2015 року

Щомісяця до 5
числа
Щомісяця до 5
числа

Інформувати департамент екології та природних ресурсів

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

Щомісяця до 5
числа

Кравченко С.І.

21
22

Щомісяця до 3
числа

Кравченко С.І.

Антіпова І.О.

Кравченко С.І.

23

Інформувати обласне управління водних ресурсів

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

Щомісяця до 5
числа

Кравченко С.І.

24

Інформувати обласне управління водних ресурсів

Щомісяця до 5
числа

Антіпова І.О.

25

Інформувати департамент екології та природних ресурсів

Доручення голови Кіровоградської обласної д
ержавної адміністрації від 20.03.2014 року № 01
26/52/1
Доручення голови ОДА від 03.03.2016 року
№01-26/61/1

Щомісяця до 5
числа

Кравченко С.І.

26

Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Протокольне доручення голови ОДА
від 04.11.2015 року № 01 -26/2/1

Щомісяця до 10
числа

Антіпова І.О.

27

Інформувати управління лісового та мисливського господарства
ОДА

Розпорядження голови ОДА № 211-р від
13 травня 2016 року

Щомісяця до 10
числа

Кравченко С.І.

7
1

2

4

3

Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

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

Щомісяця до 10
числа

29

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

Щомісячно

30

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

Відповідно Закону України «Про державний
бюджет на 2019 рік»

28 червня

31

Забезпечення у повному обсязі в асигнуваннях на оплату праці
Відповідно Закону України «Про державний
працівників, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів бюджет на 2019 рік»

28 червня

28

5
Таран К.В.
Відділ
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністпації
Саблюченко Н.Б.
Мартьянова Л.О.,
Пирог Л.А.,
Шишка О.О.

VП. Вивчення стану справ в галузях виробництва і в сферах суспільного ж иття
1

Проведення щодекадного моніторингу цін на основні види
продовольчих товарів

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

2

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

10, 18, 30
жовтня
до 25
жовтня

Тараненко О.О.

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністпації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
27 вересня 2019 року № 206-р
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
Олександрівської районної державної адміністрації
на IV квартал 2019 року
№
п/п

1
1

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

2

3
І. Засідання колегії районної державної адміністрації
Про підсумки виконання Програми економічного і соціального
ст. 17 Закону України «Про місцеві державні
розвитку Олександрівського району за січень - вересень 2019 року
адміністрації» (№586-ХІУ)

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

4

5

23 жовтня

Юрченко Т.В.

2

Про підсумки виконання доходної та видаткової частини місцевих Постанова КМУ від 02.10.2003 року № 1569
23 жовтня
бюджетів за 9 місяців 2019 року
"Про затвердження Загального положення про
колегію центрального органу виконавчої влади і
місцевої державної адміністрації"

Шията В.І.

3

Про виконання районної програми зайнятості населення.

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

Ковтун Л.В.

4

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

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

27 листопада

Юрченко Т.В.

2
1

2

4

5

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»

6

Про стан виконання заходів з питань запобігання корупційним
проявам

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

Найко І.П.

7

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

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

Діброва В.М.

8

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"

Скляренко А Б.

3

27 листопада

25 грудня

5
Баглюк Ю.Є.

ІІ. Засідання колегій структурних підрозділів районної державної адміністрації
1

Засідання колегії відділу освіти райдержадміністрації

Положення про колегію при відділі освіти
районної державної адміністрації

ІП. Наради та семінари

Жовтень, грудень Тимко С.М.
Бельніцька Л.І.

3
1
2

3

4

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

4
Кожного
понеділка

5
Голова РДА
Відповідальна
Похнатюк А.О.

Ст. 50 Регламенту роботи Олександрівської
районної державної адміністрації

Третій четвер
місяця (по мірі
необхідності)
Кожної п'ятниці
(по мірі
необхідності)

Голова РДА
Відповідальний
Кодола С.І.
Старченко М.Я
Відповідальний
Кодола С.І.

5

Провести теоретичний семінар директорів опорних шкіл і філій
«Створення інноваційного середовища - вимога сучасності»

Наказ начальника відділу освіти РДА від
11.09.2019 року №148

11 жовтня

Завідуюча РМК

6

Нарада з головами громадських інспекцій у справах дітей
сільських, селищних рад в ІІ кварталі 2019 року

Постанова Кабінету Міністрів № 866 від 24
листопада 2008 року

23 жовтня

Яців М.В.
Григор’єва Т.А.

7

Навчальний семінар директорів навчально-виховних об’єднань та Наказ начальника відділу освіти РДА від
завідувачів філій «Ефективна школа: розбудова партнерства і
11.09.2019 року №148
автономії у світлі Концепції Нової української школи»

25 жовтня

Завідуюча РМК

8

Семінар заступників директорів НВО з навчальної та навчальновиховної роботи

Наказ начальника відділу освіти РДА від
11.09.2019 року №148

26 жовтня

Завідуюча РМК,
Бельніцька Л.І.

9

Нарада директорів закладів загальної середньої освіти

Положення про відділ освіти районної державної Листопад
адміністрації

Тимко С.М.
Січкар Т.М.

10

Провести семінар-практикум заступників директорів з навчальної
роботи

Наказ начальника відділу освіти РДА від
11.09.2019 року №148

Тимко С.М.
Мовчан С.С.

Листопад

4
1

2

3

4

5

11

Провести постійно-діючий семінар заступників директорів з
виховної роботи та педагогів - організаторів

Наказ начальника відділу освіти РДА від
11.09.2019 року №148

12 листопада

Атамась І.В.

12

Провести семінар-практикум заступників директорів з навчальної
та навчально-виховної роботи

Наказ начальника відділу освіти РДА від
11.09.2019 року №148

20 листопада

Тимко С.М.
Мовчан С.С.

IV. Засідання
1

Засідання ради РМК. Навчання методистів.

Наказ начальника відділу освіти РДА від
11.09.2019 року №148

Щомісяця

Томеєва Л.М.

2

Засідання методичних об’єднань, регіональних майстер-класів,
творчих груп, шкіл передового педагогічного досвіду в навчальновиховних об’єднаннях
Провести клуб «Психологічний комфорт» для педагогічних
працівників

Наказ начальника відділу освіти РДА від
11.09.2019 року №148

Щомісяця за
окремим
графіком
жовтень, грудень

Томеєва Л.М.
методисти РМК

4

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

5

Впровадити дистанційне навчання педагогів у формі он-лайн та
оф-лайн семінарів, вебінарів, конференцій

Наказ начальника відділу освіти РДА від
11.09.2019 року №148

Протягом року

Методисти РМК

6

Організувати та провести віртуальну педагогічну лабораторію
«Особливості організації навчально-виховного процесу в
початкових класах у 2019-2020 н.р. в контексті реалізації
Державного стандарту початкової загальної освіти та змінених
навчальних програм освіти»

Наказ начальника відділу освіти РДА від
11.09.2019 року №148

Протягом
кварталу

Мовчан С.С.

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

3

Наказ начальника відділу освіти РДА від
11.09.2019 року №148

Жовтень
Листопад

Пахомова С.А.
Юрченко Т.В.
Тараненко О.О.

Каражбей А. М.
Відповідальна
Предзимірська Т. Г.

5
1
8

2
Засідання районної комісії з питань призначення державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та субсидій

3
Розпорядження голови РДА від 29.12. 07 р.
№928-р «Про районну комісію»

4
Щомісяця

5
Старченко М. Я.
Відповідальна
Радченко Н. О.

9

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

10

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

11

Засідання районної комісії по вирішенню соціальних питань
громадян похилого віку

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

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

12

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

Районна комплексна програма соціальної
По мірі
Каражбей А. М.
підтримки учасників антитерористичної операції надходження заяв
і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО
Відповідальна:
та вшанування пам'яті загиблих на 2014-2020
Загинайко О. М.
роки затверджена рішенням Олександрівської
районної ради від 19 травня 2015 року № 403

13

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

Розпорядження голови Олександрівської районної Жовтень
державної адміністрації від 29 серпня 2019 року
№ 174-р «Про проведення конкурсу на
перевезення пасажирів на внутрішньорайонному
автобусному маршруті загального користування,
що не виходить за межі території району: №8
«Родниківка - Олександрівка (Райлікарня)», №10
«Олександрівка - Іванівка».

Юрченко Т.В.
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14

Засідання комісії з питань захисту прав дитини.

Розпорядження голови Олександрівської
жовтень
райдержадміністрації № 896-р від 16 грудня 2007 листопад
року “Про затвердження положення про комісію грудень
з питань захисту прав дитини та складу комісії з
питань захисту прав дитини Олександрівської
райдержадміністрації”

Яців М.В.
Григор’єва Т.А.

15

Засідання координаційної ради служби у справах дітей
райдержадміністрації

Розпорядження голови Олександрівської
грудень
райдержадміністрації № 867-р від 12 грудня 2007
року

Старченко М.Я.
Яців М.В.
Григор’єва Т.А

16

Участь у засіданні районної тристоронньої соціально-економічної
ради

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

Борота О.Д.

17

18

Участь у засідання районної ради з питань безпечної
життєдіяльності населення

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

Щокварталу

Відповідальна
Сальнікова К.М.

Розпорядження голови Олександрівської
щокварталу
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»
Розпорядження голови 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»

щомісячно

Каражбей А. М.
Відповідальна
Предземірська Т. Г.

Борота О.Д.
Відповідальна
Сальнікова К.М.
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19

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

20

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 райдержадміністрації від третя середа
03 жовтня 2011 року № 613-р. «Про організацію щомісяця
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»

21

22

23

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

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

4

5

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

щомісяця

По мірі
надходження заяв

Каражбей А. М.
Відповідальна
Предзимірська Т. Г.

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

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

По мірі
надходження заяв

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

Відповідальна
Радченко Н. О.

24

Засідання районної комісії по вирішенню соціальних питань
громадян похилого віку

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

25

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

районна комплексна програма соціальної
По мірі
Каражбей А. М.
підтримки учасників антитерористичної операції надходження заяв
і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО
Відповідальна:
та вшанування пам'яті загиблих на 2014-2020
Загинайко О. М.
роки затверджена рішенням Олександрівської
районної ради від 19 травня 2015 року № 403
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V. Організаційні заходи
1
2
3
4

5

Надання експрес інформацій щодо ситуації в регіоні для обласної Ст. 33 ЗУ "Про місцеві державні адміністрації"
державної адміністрації
Спартакіада школярів з легкої атлетики
День працівників освіти
Військово-спортивні змагання Ну-мо, хлопці», присвячені Дню
захисника України
Спартакіада школярів з футболу

6

І (шкільний) етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

7

Рекламно-просвітницька акція «Захищене і здорове покоління»

Постійно

Кодола С.І

План проведення районних масових заходів
План проведення районних масових заходів

03 жовтня
Жовтень

Наказ Міністерства освіти України від 18.08.1998
року
№ 305
Положення про проведення
Всеукраїнського конкурсу робіт юних
фотоаматорів «Моя Україно»
План проведення районних масових заходів

жовтень-грудень Левченко Л.В.
Бельніцька Л.І.
Протягом
жовтня

Левченко Л.В,
Скрипник Ж.В.

Лаврусь Р.А.

Жовтень
Атамась І.В.
Скрипник Ж.В.

Положення про проведення
чемпіонату інтелектуальних ігор«Своя гра»
Організація та проведення заходів щодо відзначення 74-ї річниці План проведення районних масових заходів
визволення України від нацизму в Другій світовій війні

Жовтень
Жовтень

Левченко Л.В.
Скрипник Ж.В.

9

Організація та проведести заходи щодо відзначення 73-ї річниці
визволення України від нацизму в Другій світовій війні

План проведення обласних масових заходів

Жовтень

Атамась І.В.

10

Участь в акції «До чистих джерел»

План проведення обласних масових заходів

Жовтень

Лаврусь Р.А.

11

Сприяти рекламно-просвітницькій кампанії «Ми за життя без
тютюну, алкоголю, наркотиків»

План проведення обласних масових заходів

Протягом місяця

Атамась І.В.

12

Провести районний конкурс знавців української мови ім. Петра
Яцика
Сприяти участі в обласних фотоконкурсах «Туризм нас єднає»,
«Молодь за здоровий спосіб життя», «Моя родина без

Положення про Всеукраїнський конкурс
ім. П. Яцика
План проведення обласних масових заходів

Листопад

Томеєва Л.М.

Листопад

Лаврусь Р.А.

14

Проведення заходів, присвячених Дню української писемності і
мови

План проведення районних масових заходів

Листопад

Томеєва Л.М.

15

Організувати проведення відбіркового туру районного
чемпіонату з інтелектуальних ігор «Брейн - ринг»

Положення про проведення
чемпіонату інтелектуальних ігор «Брейн - ринг»

Листопад

Скрипник Ж.В

16

Міжнародний день толерантності

План проведення районних масових заходів

Листопад

Атамась І.В.

17

Організувати проведення тижня знань пожежної безпеки

Наказ начальника відділу освіти РДА від
12.08.2013 року №138

Листопад

Чубенко Н.П.

8

13
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18

Просвітницько-профілактична акція «16 днів проти тендерного
насильства»

План проведення районних масових заходів

Листопад

Атамась І.В.

19

Організувати заходи з підготовки та відзначення у навчальних
закладах району Дня Гідності та Свободи

План проведення районних масових заходів

Листопад

Атамась І.В.

20

Організувати проведення Дня пам’яті жертв голодомору та
політичних репресій

План проведення районних масових заходів

Листопад

Атамась І.В.

План проведення обласних масових заходів

Листопад

Атамась І.В..
Скрипник Ж.В.

Наказ Міністерства освіти і науки України від
14.06.2016року №668 «Про проведення
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

Листопад

Тимко С.М.
Левченко Л.В.
Юрченко Т.В.

21

Провести районний етап Всеукраїнських конкурсів «Новорічний
композиція» та «Український сувенір»

22

Провести районний етап конкурсу «Учитель року»

23

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
ст. 17 Закону України «Про місцеві державні
Олександрівського району на 2019 рік та проект Програми
адміністрації» (№586-ХІУ)
економічного і соціального розвитку Олександрівського району на
2020 рік

Листопад

24

Відвідування сімей, які опинилися в СЖО, перевірка умов
проживання малолітніх/неповнолітніх дітей в таких сім’ях.

Щотижня
Яців М.В.
жовтень
Григор'єваТ.А
листопад грудень Приходько Т.В.
Науменко Г.С.
Добровольська.

25

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

26

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

27

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

Постанова Кабінету Міністрів № 866 від 24
вересня 2008 року. «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав
дитини»

Не менше одного Яців М.В.
разу на місяць
Григор'єваТ.А
Приходько Т.В.
жовтень
Науменко Г.С.
листопад
Добровольська.
грудень
Положення про службу у справах дітей,
жовтень
Яців М.В.
затверджене розпорядженням голови
листопад
Приходько Т.В.
райдержадміністрації № 722-р від 30 жовтня 2008 грудень
Левченко Л.В.
року
Капкан В.Г.
Постанова Кабінету Міністрів №
жовтень
Яців М.В.
866 від 24 вересня 2008 року. «Питання діяльності листопад
Войтко Я.Ю.
органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом грудень
Приходько Т.В.
прав дитини»
Безпечна С.А.
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3

4

5

VI. Заходи щодо здійснення контролю
1

Щоквартально

Коваленко Т.В.

Щомісяця
до 05 числа
місяця
Про організацію харчування у загальноосвітніх та дошкільних
Доручення голови ОДА від 29.03.2017 року №01 Щомісяця
навчальних закладах
до 03 числа
26/61/1
місяця
Підготувати інформацію про стан охоплення дошкільною освітою Пункт 2 протокольного доручення голови ОДА від Щоквартально
дітей району
13.03.2013 року №01-26/96/1

Коваленко Т.В.

5

Підготувати інформацію про організацію харчування дітей у
навчальних закладах району

Наказ начальника управління освіти, науки, молоді Щоквартально
та спорту ОДА від 05.07.2016 року №530

Тищенко М.Г.
Коваленко Т.В.

6

Підготувати інформацію про використання коштів на
протипожежні заходи

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

Щомісячно

Чубенко Н.П.

7

Підготувати інформацію про реалізацію заходів з профілактики
травматизму невиробничого характеру

Наказ управління освіти, науки, молоді та спорту
ОДА від 17.03.2017 року № 213

Чубенко Н.П.

8

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

До 01 числа
місяця кожного
півріччя
Щомісяця

Щомісячно

Чубенко Н.П.

10

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

Наказ начальника управління освіти, науки, молоді Щомісяця
та спорту ОДА
протягом

Чубенко Н.П.

11

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

Наказ начальника управління освіти, науки, молоді Щокварталу до
та спорту ОДА
10 числа

Чубенко Н.П.

12

Інформувати головне управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації

13

Інформувати головне управління Держземагенства в області

Доручення голови обласної державної
адміністрації № 01-26/82/1 від 07.03.2013 року
пункт 13
Доручення голови ОДА від 07.03.2013 року №01
26/82/1

2

3

4

9

Про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей учасників
АТО
Про організацію харчування дітей

Лист управління освіти, науки, молоді та спорту
ОДА від 03.10.2018 року
Лист першого заступника голови Кіровоградської
ОДА від 12.02.2016 року №01-18/138/2

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

Коваленко Т.В.

Тищенко М.Г.

Чубенко Н.П.

Щомісяця до 1
числа

Антіпова І.О.

Щомісяця до 1
числа

Антіпова І.О.

11
1
14

15

16

2
Інформувати Кіровоградське міжрайонне управління водного
господарства
Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
Інформувати департамент екології та природних ресурсів ОДА

3
Розпорядження голови обласної державної
адміністрації від
03 квітня 2014 року № 181-р
Лист департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації від 11 грудня 2014 року
№167/01-14
Лист департаменту екології та природних ресурсів
ОДА від 02 червня 2016 року №01-18/657/3

4

5

Щомісяця до 1
числа

Кравченко С.І.

Щомісяця до 1
числа

Кравченко С.І.

Щомісяця до 1
числа

Кравченко С.І.

17

Інформувати Кіровоградське міжрайонне управління водного
господарства

Розпорядження голови ОДА №247-р від 13.05.2014 Щомісяця до 3
року
числа

18

Інформувати головне управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Щомісяця до 5
числа

Антіпова І.О.

19

Інформувати головне управління Держкомзему в області

Розпорядження голови обласної державної
адміністрації від
25 березня 2003 року № 142-р
Доручення голови ОДА № 27-311/3 від
23 серпня 2011 року

Щомісяця до 5
числа

Антіпова І.О.

20

Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Доручення голови обласної державної
адміністрації
Доручення Кабінету Міністрів України
№ 503/01-11 від 24.09.2015 року

Щомісяця до 5
числа
Щомісяця до 5
числа

Антіпова І.О.

Інформувати департамент екології та природних ресурсів

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

Щомісяця до 5
числа

Кравченко С.І.

21
22

Кравченко С.І.

Кравченко С.І.

23

Інформувати обласне управління водних ресурсів

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

Щомісяця до 5
числа

Кравченко С.І.

24

Інформувати обласне управління водних ресурсів

Щомісяця до 5
числа

Антіпова І.О.

25

Інформувати департамент екології та природних ресурсів

Доручення голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
від 20.03.2014 року № 01-26/52/1
Доручення голови ОДА від 03.03.2016 року №01
26/61/1

Щомісяця до 5
числа

Кравченко С.І.

26

Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Протокольне доручення голови ОДА від 04.11.2015 Щомісяця до 10
року № 01-26/2/1
числа

27

Інформувати управління лісового та мисливського господарства
ОДА

Розпорядження голови ОДА № 211 -р
від 13 травня 2016 року

Щомісяця до 10
числа

Антіпова І.О.

Кравченко С.І.

12
1

2

3

4

5

Інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

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

Щомісяця до 10
числа

29

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

Щомісячно

Відділ
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

30

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

Відповідно Закону України «Про державний
бюджет на 2019 рік»

Останній день
кожного місяця

Саблюченко Н.Б.

31

Забезпечення у повному обсязі в асигнуваннях на оплату праці
Відповідно Закону України «Про державний
Останній день
працівників, які утримуються за рахунок коштів місцевих
бюджет на 2019 рік»
кожного місяця
бюджетів
УП. Вивчення стану справ в галузях виробництва і в сферах суспільного ж иття

Мартьянова Л.О.

1

Проаналізувати результати моніторингу якості освіти та
успішності; аналіз результатів ЗНО в навчальних закладах
району

Положення про відділ освіти районної державної
адміністрації

Жовтень

Бельніцька Л.І.

2

Надання адресної допомоги заступнику директора НВР Бойко
С.М.

Наказ начальника відділу освіти РДА від
11.09.2019 року №148

Жовтень

Левченко Л.В.
Методисти РМК

3

Вивчити стан організації харчування в умовах діяльності НВО

Положення про відділ освіти районної державної
адміністрації

Листопад

Чубенко Н.П.

4

. Надання адресної допомоги заступнику директора з ВР
Олександрівської філії КЗ «Олександрівське НВО №1» Лушпай
Л.М.

Наказ начальника відділу освіти РДА від
11.09.2019 року №148

Листопад

Левченко Л.В.
Методисти РМК

5

День методичної допомоги в Красносілківській ЗШ І-ІІІ ст. КЗ
«Красносілківське НВО»

Наказ начальника відділу освіти РДА від
11.09.2019 року №148

Листопад

Левченко Л.В.
Методисти РМК

6

Моніторинг серед учнів 8-11 класів закладів загальної середньої Наказ начальника відділу освіти РДА від
освіти «Психологічне та фізичне здоров’я підлітків»
11.09.2019 року №148

28

Листопад

Таран К.В.

Пахомова С.А.

13
1

2

3

7

Проведення щодекадного моніторингу цін на основні види
продовольчих товарів

8

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

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

4
Щомісячно

аналітична
записка щокварталь
но до 25
числа місяця
наступного за
звітним

5
Тараненко О.О.

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

