УКРАЇНА
ГЛИБОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
20//-Р.

№

£ £ Лї

Про затвердження плану роботи
районної державної адміністрації
на І квартал 2018 року

Керуючись ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
відповідно до Регламенту Глибоцької районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.09.2013 № 243
(із змінами):
1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на І квартал 2018
року (додається).
2. Заступникам голови, начальникам управлінь, відділів та завідувачам секторів
райдержадміністрації забезпечити реалізацію намічених заходів у вказані терміни та
інформувати відділ з питань внутрішньої політики та організаційної роботи апарату
районної державної адміністрації про їх виконання до 05 квітня 2018 року.
3. Відділу з питань внутрішньої політики та організаційної роботи апарату
райдержадміністрації
до
20
квітня
2018
року
інформувати
голову
райдержадміністрації про виконання плану роботи районної державної адміністрації
за І квартал 2018 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Безверхню В.І.

Г.Придій

Затверджено:
Розпорядження
райдержад міністрації
№
від__________
ПЛАН
роботи Глибоцької районної державної адміністрації на І квартал 2018 року
№
п/
ГІ

1.

Зміст заходів

Обґрунтування
проведення заходу

необхідності

Термін
виконання

Відповідальні
за виконання

І. Засідання колегії, наради та інші заходи за участю голови районної державної адміністрації
1.1 Колегії районної державної адміністрації
Засідання
колегії
районної
державної На виконання розпорядження голови
Безверхня В.І.
адміністрації:
лютий
РДА від 01.08.2013 №174 “Про
затвердження Положення про колегію
Глибоцької районної державної
адміністрації та її персонального
складу” (зі змінами)
П ро підсум ки соціально - економ ічного
Т арица Д.І.
розвитку Глибоцького району за 2017 р ік
Ш ородок С.Г.
П еткович В.В.
П ро хід виконання Регіональної п рограм и
п ротидії захворю ванню на туберкульоз у
2012-2017 pp.
П ро
показники
роботи
Г либоцького
районного відділу держ авн ої ви кон авчої
служ би за 2017 рік
П ро підсумки роботи систем и соціального
захисту населення за 2017 рік
П ро стан виконання К ом плексної
програми Граисилантологія у 2015-2018 pp.
П ро підсумки роботи закладів культури

Ш кробанець І.В.

Вікован B.C.

Л азоренко С.І.
М ельничук M.JI.
Рєгііна О.М .

Відмітка про
виконання

району за 2017 рік та надання ними платних
послуг

1.2 Наради при голові районної державної адміністрації
2.

Нарада з керівниками структурних підрозділів 3 метою покращення організації та
райдержадміністрації,
підприємств,
установ, координації роботи
організацій, селищним та сільськими головами з
питань покращення поточної роботи, виконання
основних соціально-економічних показників та
планових завдань:
Нарада з селищним та сільськими головами, 3 метою покращення співпраці органів
керівниками господарств, підприємств та установ виконавчої влади та місцевого
району
самоврядування.
Нарада з перевізниками району
3 метою належного функціонування
автобусних маршрутів

5.

Нарада з головами сільських рад та орендарями
земельних ділянок (паїв)

6.

Нарада з селищним, сільськими головами

3.

4.

3 метою ефективного використання
земель та виплати орендної плати за
орендовані землі
3 метою покращення показників по
збору місцевих податків і зборів

по мірі
необхідності

Безверхня В.І.

по мірі
необхідності

Земба М.М.

по мірі
необхідності

Тарица Д.І.

по мірі
необхідності

Тарица Д.І.

по мірі
необхідності

Ш ородок С.Г.

1.3. Засідання комітетів (рад) при голові районної державної адміністрації
7.

Засідання комісії з питань захисту прав дитини

3 метою забезпечення соціального
захисту дітей

щомісячно

Чоботар В.І.

1.4. Інші заходи за участю голови районної державної адміністрації
8.

Проведення виїзних прийомів

3 метою надання кваліфікованих
відповідей на питання, які цікавлять
громадян

щомісячно
(згідно
окремого
графіку)

Паламарюк У.М.

11. Колегії, наради, комітети, ради, комісії управлінь райдержадміністрації
та територіальних структур органів цей гральної виконавчої влади.
11.1. Колегії
9.

Засідання
колегії
рай держадм і ністрації

управління

освіти

На виконання плану роботи управління
освіти РДА

І квартал

Барарюк В.І.

щомісячно

Барарюк В.І.

лютий

Рєпіна О.М.

січень

Тарица Д.І.

січень

Максимюк Є.М.

ІІ.2. Наради
10. Нарада керівників закладів освіти району
11.
12.

13.

14.

15.

На виконання плану роботи управління
освіти РДА
Підсумкова нарада з працівниками закладів На виконання плану роботи відділу
культури по підсумках роботи за 2017 рік
культури і туризму РДА
Нарада з питань підведення підсумків фінансово- На виконання плану роботи
господарської діяльності, складання річної управління агропромислового
фінансової звітності за 2017 рік та планування розвитку
розвитку аграрного сектору на 2018 рік
Нарада по підведенню підсумків роботи за 2017 На виконання плану роботи
рік та завдання щодо покращення надомного територіального центру
обслуговування
Нарада з питань підготовки та проведення 3 метою оптимізації структур посівних
весняно - польових робіт в агроформуваннях площ під урожай 2018 року.
району
Нарада з пасічниками району
3 метою розвитку бджільництва
району та проведення паспортизації
пасік

березень

Тарица Д.І.

березень

Тарица Д.І.

ІІ.З. Засідання комітетів, рад, комісій райдержадміністрації
16. Засідання
координаційної ради
з
питань
підтримки та розвитку підприємництва в
Глибоцькому районі
17. Засідання постійно - діючої комісії з питань
розгляду звернень громадян
18. Засідання ради відділу культури і туризму
райдержадміністрації

3 метою покращення організації та
координації роботи
На виконання Указу Президента
України № 109 від 07.02.2008
На виконання плану роботи відділу
культури і туризму

щоквартально Тарица Д.І.

щомісячно
січень

Паламарюк У.М.
Рєпіна О.М.

10. Засідання
ради
з
жи недіяльності населення

питань

безпечної

Про стан травматизму невиробничого характеру
за 2017 рік та хід виконання комплексних заходів
профілактики
травматизму
невиробничого
характеру на 2018 рік в Глибоцькому районі
20. Засідання районної атестаційної комісії

На виконання Закону України «Про
охорону
праці»,
положення
про
районну раду з питань безпечної
життєдіяльності населення
На виконання Закону України «Про
охорону
праці»,
положення
про
районну раду з питань безпечної
життєдіяльності населення
На
виконання
положення
про
атестацію педагогічних працівників
На виконання наказу управління освіти
РДА
На виконання Закону України ’’Про
основи містобудування” від 16.11.1992
№ 2780-ХП

протягом
кварталу

Лазоренко С.І.

січень

Лазоренко С.І.

березень

Барарюк В. І.

березень

Барарюк В.І.

22. Координація діяльності суб’єктів містобудування
щодо комплексного розвитку територій та
забудови населених пунктів, розроблення іншої
містобудівної документації
23. Засідання районної комісії з питань техногенно - На виконання плану роботи районної
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
комісії з питань ТЕБ і НС

протягом
кварталу

Баб’юк П.Д.

протягом
кварталу

Трошин М.Д.

24. Засідання
комісії із загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою
втратою
працездатності
та
витратами,
зумовленими
народженням
та
похованням
25. Засідання
комісії
з
перегляду
виданих
райдержадміністрацією нормативно - правових
актів
26. Засідання організаційних комітетів з питань
відзначення
державних,
професійних
та
пам’ятних дат
27. Засідання координаційної ради з питань кадрової
роботи та державної служби

щомісячно

Крилюк М.В.

березень

Крилюк М.В.

21. Державна атестація закладів освіти

28. Засідання конкурсної комісії по заміщенню
вакантних посад державних службовців

На
виконання
плану
роботи
юридичного сектору апарату РДА

На виконання плану роботи
юридичного сектору апарату РДА
Відповідно до Положення про відділ
внутрішньої політики
На виконання розпорядження голови
РДА від 18.08.2008 № 149-ос “Про
координаційну раду з питань кадрової
служби”
На виконання Постанови КМУ від
15.02.2002 №169 “Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад державних

по мірі
необхідності
березень

по мірі
необхідності

Земба М.М.

Торончук М.С.

Торончук М.С.

службовців”
29. Засідання комісії по визначенню стажу державної На виконання Закону України «Про
державну службу»
служби
ЗО. Засідання комісії по розгляду питань пов’язаних з Па виконання Закону України “ Про
державну
соціальну
допомогу
наданням всіх видів соціальних допомог
малозабезпеченим сім’ям”
31. Засідання комісії для розгляду питань пов’язаних На виконання Закону України “Про
статус ветеранів війни, гарантій їх
із встановленням статусу учасника війни
соціального захисту”
32. Засідання
комісії
з
питань
погашення На виконання постанови КМУ від
12.10.2009 №863 “Про посилення
заборгованості із виплати заробітної плати
контролю
за
погашенням
заборгованості із заробітної плати”
На виконання розпорядження від
33. Засідання міжвідомчої координаційної ради з
19.02.1997 № 112 “Про міжвідомчу
питань профілактики правопорушень,
координаційну
раду
з
питань
злочинності серед неповнолітніх, виконання
профілактики
злочинності
та
батьками обов’язків щодо виховання та
правопорушень серед неповнолітніх,
утримання дітей
дитячого та підліткового травматизму

34. Комплексні
перевірки
роботи
виконкомів
сільських рад делегованих їм повноважень:
Кам’нська

III. Організаційні заходи.
На виконання Постанови КМУ від
09.03.1999 №339 “Про затвердження
порядку контролю за здійсненням
органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органами
виконавчої влади”, Постанови КМУ
від 05.07.2004 №835 “Про внесення
змін до
Порядку контролю за
здійсненням
органами
місцевого
самоврядування
делегованих
повноважень
органів
виконавчої
влади”

по мірі
необхідності
по мірі
необхідності

Торончук М.С.
Лазорспко С.І.

по мірі
необхідності

Лазорспко С.І.

по мірі
необхідності

Лазоренко С.І.

березень

Чоботар В.І.
члени
координаційної
ради

Безверхня В.І.
Земба М.М.
лютий

сільських
та практичної допомоги

36. Проведення рейдів «Ринок» та вечірніх рейдів по
місцях масового зібрання молоді

На виконання Постанови КМУ від
09.03.1999 №339 “Про затвердження січень
порядку контролю за здійсненням лютий
березень
органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органами
виконавчої влади”, Постанови КМУ
від 05.07.2004 №835 “Про внесення
змін до Порядку контролю за
здійсненням
органами
місцевого
самоврядування
делегованих
повноважень
органів
виконавчої
влади”
3
метою
запобігання
вчиненню
щомісячно
правопорушень та злочинів

37. Проведення “Круглих столів”, тренінгів на різні
теми в навчальних закладах району

3 метою профілактики правопорушень
та злочинності серед неповнолітніх

('V

ІСМИЇИЧІїі п е р е в і р к и р о б о т и ВИКОНКОМІВ
рад ч надання м е т о д и ч н о ї

протягом
кварталу

Безверхня В.І.
Земба М.М.

Чоботар В.І.,
члени рейдової
групи
Чоботар В.І.,
Барарюк М.В.,
Мінтянська А.Г.
Барарюк В.І.

38. Нагородження кращих спортсменів за підсумками
2017 року
39. Районний огляд-конкурс «Маланка -2 0 1 8 »

січень

Рєпіна О.М.

40.

січень

Рєпіна О.М.

січень

Рєпіна О.М.
Земба М.М.
Земба М.М.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

На виконання плану роботи відділу у
справах молоді та спорту
На виконання плану роботи відділу
культури і туризму РДА
Підготовка та проведення заходів до Новорічних На виконання плану роботи відділу
та Різдвяних свят
культури і туризму РДА
Підготовка та проведення заходів, присвячених 3 метою відзначення пам’ятних,
Дню Соборності України
ювілейних та професійних свят
Підготовка та проведення заходів присвячених 3 метою відзначення пам’ятних,
Дню працівників пожежної охорони
ювілейних та професійних свят
Підготовка та проведення заходів присвячених 3 метою відзначення пам’ятних,
Дню пам’яті Героїв Крут
ювілейних та професійних свят
Підготовка та проведення заходів присвячених 3 метою відзначення пам’ятних,
Дню Героїв Небесної Сотні
ювілейних та професійних свят
Підготовка та проведення заходів присвячених 3 метою відзначення пам’ятних,
Міжнародному Дню рідної мови
ювілейних та професійних свят
Регіональний фестиваль румунського фольклору На виконання плану роботи відділу
«Марцішор»
культури і туризму РДА
Підготовка та проведення заходів, присвячених
3 метою відзначення пам’ятних,
Міжнародному дню прав жінок і миру
ювілейних та професійних свят

січень

січень
січень
лютий
лютий
березень
березень

Рєпіна О.М.
Земба М.М.
Рєпіна О.М.
Земба М.М.
Рєпіна О.М.
Земба М.М.
Рєпіна О.М.
Рєпіна О.М.
Земба М.М.

48. Підготовка та проведення заходів, присвячених
березень
3 мстою відзначенії»
пам'ятних,
Рєпіна О.М.
Річниці від дня народження Т.Шевченка
ювілейних та професійних свят
Земба М.М.
49. Підготовка та проведення заходів, присвячених
3 метою відзначення
пам'ятних,
березень
Рєпіна О.М.
Дню землевпорядника
ювілейних та професійних свят
Земба М.М.
50. Підготовка та проведення заходів, присвячених 3 метою відзначення
пам'ятних,
березень
Земба М.М.
Дню працівників житлово комунального ювілейних та професійних свят
господарства
51. Підготовка та проведення заходів, присвячених
Земба М.М.
3 метою відзначення пам’ятних,
березень
Дню Служби безпеки України
ювілейних та професійних свят
IV. Контроль за виконанням Указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших документів
центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів обласної і
районної державних адміністрацій.
№
Термін
Відповідальні
Назва документа
п/п
виконання
за виконання
52. Указ Президента України від 22.03.2002 №284/2002 «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості»
Барарюк В.І.
8.03
53. Доручення ОДА від 22.10.2007 № 38-К/Н «Про стан злочинності правопорушень серед учнівської і
студентської молоді»
54. Розпорядження ОДА від 21.08.2013 №8/1 «Про підсумки соціально-економічного розвитку області»
55. Лист від 12.09.2013 №01.48-12/5264 «Про стан кадрової роботи в Глибоцькій рай держадміністрації»
56. Лист ОДА від 12.11.2009 № 125/06-21/312 «Щодо наявності вакантних посад в рай держадміністрації»
57. Розпорядження ОДА від 15.05.2015 № 260 «Про забезпечення ефективності роботи щодо надання субсидії
населенню району»
58. Розпорядження ОДА від 04.09.2012№572-р «Про затвердження плану заходів щодо недопущення
виникнення заборгованості у подальшому та погашення наявної заборгованості із заробітної плати»

V.
Навчання, надання методичної та практичної допомоги.
59. Надання методичної допомоги та перевірки стану
3 метою поліпшення виконавської
виконавської дисципліни структурним підрозділам дисципліни в підрозділах
райдержадміністрації:
- відділ взаємодії з правоохоронної роботи,
січень
оборонної, мобілізаційної роботи та з питань
надзвичайних ситуацій;
лютий
- відділ надання адміністративних послуг;
- Сектор з питань державної реєстрації речових
березень
прав на нерухоме майно, юридичних осіб та

протягом
кварталу
05.01

Чоботар В.І.

15.01

Торончук М.С.

05.01

Торончук М.С.

щомісячно до
10
щомісячно до
05

Лазаренко С.І.

Паламарюк У.М.

Тарица Д.І.

Лазаренко С.1.

(|)І'НІЧНИХ осіб

підприємці

(>(». ІІлнчлшія з працівниками апарату та керівниками
11111111 х структурних підрозділів
61. 1Іавчання (семінар) з сільськими головами та
секретарями виконкомів селищної, сільських рад
(>2. Навчання з соціальними працівниками сільських
рад

3 метою підвищення фахового рівня
працівників РДА
3 метою підвищення фахового рівня

Згідно положення «Про управління
праці та соціальний захист» та на
виконання Закону України «Про
державну
соціальну
допомогу
малозабезпеченим сім’ям»
63. Надання методичної та практичної допомоги з 3 метою організації заходів по
питань цивільного захисту та надзвичайних попередженню
виникнення
ситуацій виконкомам селищної, сільських рад
надзвичайних ситуацій
64. Навчання з розпорядниками коштів місцевих На виконання плану фінуправління
бюджетів району по використанню програмно- РДА
цільового методу бюджетування

Керівник апарату райдержадміністрації
Земба 24468

_ - /■

"

по мірі
необхідності
по мірі
необхідності
по мірі
необхідності

Земба М.М.
Земба М.М.
Лазоренко С.І.

по мірі
необхідності

Трошин М.Д.

І квартал

Шородок С.Г.

В.І.Безверхня

