ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
30 червня 2020 року № 146-р
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
Олександрівської районної державної адміністрації
на ІІІ квартал 2020 року
№
п/п

1

1

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

2

3

4

5

І. Засідання колегії районної державної адміністрації
«Про хід виконання районної цільової програми по реалізації в
Закон
України
«Про
Загальнодержавну
програму 22 липня
Олександрівському районі « Національного плану дій щодо реалізації Конвенції «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про
ООН про права дитини на 2017-2020 роки»
права дитини» на період до 2020 року»

Яців М.В.

2

Про підсумки виконання доходної та видаткової частини місцевих бюджетів за І
півріччя 2020 року

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

22 липня

Шията В.І.

3

Про підсумки роботи із зверненнями громадян в Олександрівській
райдержадміністрації за перше півріччя 2020 року

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

22 липня

Старченко М.Я.
Похнатюк А.О.

4

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"

26 серпня

Скляренко А.Б.

2
1
5

2

3

«Про хід виконання районної програми забезпечення соціальним та
впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа на 2018-2020 роки.

4

Указ Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 23 вересня
“Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в
Україні”, з метою продовження реалізації державної політики
щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа.

5
Яців М.В.

6

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"

23 вересня

Штим А.С.

7

Про стан підготовки закладів освіти району до роботи в осінньо-зимовий період
2020-2021 років

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

23 вересня

Тимко С.М.

8

Про стан виплати заробітної плати в районі

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

23 вересня

Ковтун Л.В.

ІІ. Засідання колегій структурних підрозділів районної державної адміністрації
1

Засідання колегії відділу освіти райдержадміністрації

Положення про колегію при відділі освіти районної державної
адміністрації

Серпень

Тимко С.М.
Бельніцька Л.І.

ІП. Наради та семінари
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

2

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

ст. 50 Регламенту роботи Олександрівської районної
державної адміністрації

Третій четвер місяця
(по мірі
необхідності)

Голова РДА

3

Нарада з апаратом райдержадміністрації

ст. 50 Регламенту роботи Олександрівської районної
державної адміністрації

Кожної п'ятниці (по
мірі необхідності)

Старченко М.Я

1

4

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

Кожного понеділка

Голова РДА
Відповідальні
Клименко В.В.

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.

3
1

2

3

4

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

Щокварталу

Розпорядження голови Олександрівської районної державної
адміністрації від 15.12.2012р № 815-р
« Про районну
координаційну раду з питань безпечної життєдіяльності
населення» та від 09.10.2013р.
№ 419-р “Про новий склад
районної
координаційної ради
з
питань
безпечної
життєдіяльності населення»

щокварталу

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

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

5

ІV. Засідання
1

2

3

4

5

6

7

8

Участь у засіданні районної тристоронньої соціально-економічної ради

Участь у засідання районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення

Каражбей А. М.
Відповідальна Сальнікова
К.М.

Каражбей А. М.
Відповідальна Предземірська
Т. Г.

Каражбей А. М.
Відповідальна Сальнікова
К.М.

Двічі на місяць, а
саме:
за рішенням голови
районної робочої
групи

Каражбей А. М.

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

третя середа
щомісяця

Каражбей А. М.

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

щомісяця

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

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»

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»

Відповідальна Предзимірська
Т. Г.

Відповідальна Предзимірська
Т. Г.

По мірі надходження
заяв

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

По мірі надходження
заяв

Каражбей А. М.
Відповідальна
Радченко Н. О.

4
1

2
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9

Засідання районної комісії по вирішенню соціальних питань громадян похилого
віку

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

10

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

4

5

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

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

11

Засідання ради РМК. Навчання методистів.

Наказ начальника відділу освіти РДА від 11.09.2019 року №148 Щомісяця

Левченко Л.В.

12

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

Наказ начальника відділу освіти РДА від 11.09.2019 року №148 Щомісяця

Левченко Л.В.
методисти РМК

V. Організаційні заходи
1
2

Надання експрес інформацій щодо ситуації в регіоні для обласної державної
адміністрації
Відвідування сімей, які потрапили в складні життєві
обставини (неблагополучні), перевірка умов проживання неповнолітніх дітей в
таких сім’ях.

ст. 33 ЗУ "Про місцеві державні адміністрації"

постійно

Кодола С.І

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

Щотижня

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

3

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.

Щомісяця

4

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

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

Щотижня

5

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

Щотижня

6

Районний педагогічний форум, приурочений початку 2020-2021 навчального
року

Постанова Кабінету Міністрів № 866 від 24 листопада 2009
року.. «Питання організації виконання законодавства щодо
піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування».
Положення про відділ освіти районної державної адміністрації

Серпень

5
1
7

2

3

Організація та проведення в закладах освіти Дня знань.

4

План проведення районних масових заходів
Вересень

8

Проведення заходів щодо відзначення Дня партизанської слави.

План проведення районних масових заходів

9

Тиждень знань Правил дорожнього руху

Наказ начальника відділу освіти РДА від 09.07.2019 року №122 Вересень

Чубенко Н.П.

10

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

Положення про проведення
чемпіонату інтелектуальних ігор

Скрипник Ж.В.

11
12

Розміщення на веб-сайті райдержадміністрації інформації про надходження
доходів та використання коштів місцевих бюджетів Олександрівського району
Підготовка пропозицій щодо внесення змін до рішення районної ради «Про
районний бюджет на 2020 рік», «Про звіт про виконання районного бюджету за
2019 рік

Протокольне доручення Прем’єр-міністра України від
11.02.2015 року №14 та від 26 березня 2015 року №12691/0/1Відповідно “Положення про фінансове управління
Олександрівської районної державної адміністрації”,
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації
від 14 серпня 2018 року № 248-р

Вересень

5
Атамась І.В.
Ващенко І.В.

Вересень

Атамась І.В.

Щоп’ятниці, та в
Кигим Ж.М.
перший робочий день Пирог.Л.О.
Протягом року
Мартьянова Л.О.,
Кигим Ж.М.

VІ. Заходи щодо здійснення контролю
1

Про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей учасників АТО

Лист управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА від
04.12.2019 року

Щомісяця
до 05 числа місяця

Крамарчук М.М.

2

Про організацію харчування дітей

Лист першого заступника голови Кіровоградської ОДА від
12.02.2016 року №01-18/138/2

Щомісяця
до 05 числа місяця

Крамарчук М.М.

3

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

Крамарчук М.М.

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, молоді та спорту
ОДА від 05.07.2016 року №530

Щоквартально

Тищенко М.Г.
Крамарчук М.М.

6

Підготувати інформацію про використання коштів на протипожежні заходи

Лист начальника управління освіти і науки, молоді та спорту
ОДА від 28.01.2019 року № 35-12/318/0.35

Щомісячно

Чубенко Н.П.

7

Підготувати інформацію про реалізацію заходів з профілактики травматизму
невиробничого характеру

Розпорядження голови ОДА від 29.03.2019 року №599-р

До 01 числа місяця
кожного півріччя

Чубенко Н.П.

8

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

Розпорядження голови ОДА від 07.06.2012 року №334-р

Щомісяця

Чубенко Н.П.

9

Підготувати інформацію про використання коштів на протипожежні заходи

Лист управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА від
28.01.2019 року №35-12/318/0.35

Щомісяця

Чубенко Н.П.

6
1

2

3

4

5

10

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

Наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
Щомісяця протягом
ОДА від 02.10.2018 року №673-02, розпорядження голови ОДА навчального року
від 27.08.2018 року №618-р

Чубенко Н.П.

11

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

Щоквартально
до 10 числа

Чубенко Н.П.

12

Підготувати інформацію про виконання доручення Прем′єр-міністра України від Лист управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА від
25.10.2019 року №37580/01/0/1-19 (звіт про придбання обладнання для
05.11.2019 року №35-12/3461/0.35
харчоблоків)

Щоквартально
до 25 числа

Чубенко Н.П.

13

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.

14

Підготувати інформацію про організацію харчування дітей у навчальних
закладах району

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

Щоквартально

Тищенко М.Г.
Крамарчук М.М.

15

Підготувати інформацію про підготовку до літньої оздоровчої кампанії

Районна програма оздоровлення дітей і підлітків

Атамась І.В.

16

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

Відповідно Закону України «Про державний бюджет на 2020
рік»

Травень
.
Останній день
кожного місяця

17

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

Відповідно Закону України «Про державний бюджет на 2020
рік»

Останній день
кожного місяця

Мартьянова Л.О.

18

Забезпечення у повному обсязі коштами на виплату заробітної плати,
відпускних та допомоги на оздоровлення працівників освіти, охорони здоров»я,
культури та ін. установ

Відповідно Закону України «Про державний бюджет на 2020
рік»

Червень-серпень

Мартьянова Л.О.

За необхідністю

Яців М.В.
Приходько Т.В.
Добровольська Л.Г.
Левченко Л.В.
Капкан В. Г.
Усатенко О.О.
Ніколенко С.Г.
Тимко С.М.
Чубенко Н.П.

Саблюченко Н.Б.

VІI. Вивчення стану справ в галузях виробництва і в сферах суспільного життя
1

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

Кодекс Законів про працю.

2

Рейд-перевірка готовності закладів освіти до роботи в 2020/2021 навчальному Положення про відділ освіти районної державної адміністрації
році

_______________________________

Серпень
.

