ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
29.03.2018 №167
ПЛАН РОБОТИ
Вільнянської районної державної адміністрації на II квартал 2018 року
№
з/п
1

Захід

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

2

3

Термін
виконання
4

Відповідальні
виконавці
5

I. Питання для розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації
1.

Про підсумки виконання бюджету району за пе- З метою реалізації державної фінансової політики в ра- Протягом
рший квартал 2018 року та невідкладні завдання йоні
кварталу
на третій квартал 2018 року

Щеглова О.М.

2.

Про результати проведення моніторингу вико- Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від Протягом
навської дисципліни у Вільнянській райдержад- 21.07.2016 №466 "Про Порядок здійснення моніторингу кварталу
міністрації
виконавської дисципліни у Вільнянській районній державній адміністрації"

Білоконь С.В.
Остроух Ю.М.
Кривега Т.В.

3.

Звіт начальника управління фінансів Щеглової Відповідно до плану проведення засідань колегії райде- Протягом
О.М. "Про стан виконання Закону України "Про ржадміністрації на 2018 рік
кварталу
державну службу", дотримання чинного законодавства з питань запобігання корупції в управлінні фінансів райдержадміністрації

Білоконь С.І.
Кебич Н.І.

ІІ. Заходи, спрямовані на виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших
центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації
1.

Забезпечення проведення перевірки достовірності Закон України "Про очищення влади"
відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч.3,4 ст.1 Закону України "Про очищення
влади"

Протягом
кварталу

Кебич Н.І.

2.

Забезпечення проведення спеціальної перевірки Закон України "Про запобігання корупції"
стосовно осіб, які передбачають зайняття відпові-

Протягом
кварталу

Кебич Н.І.
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дального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком
3.

Аналіз стану містобудування на території району, Закони України "Про основи містобудування", "Про ре- Постійно
організація розроблення, проведення експертизи і гулювання містобудівної діяльності"
забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та
іншої містобудівної документації

Сосна О.І.

4.

Розгляд пропозицій суб’єктів містобудування Закони України "Про основи містобудування", "Про архі- Постійно
щодо визначення територій, вибору, вилучення тектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної
(викупу) та надання земель для містобудівних по- діяльності", Земельний кодекс України
треб, розроблення та надання висновків, забезпечення контролю за використанням і забудовою
зазначених територій, та щодо можливості проведення на них містобудівної діяльності

Сосна О.І.

5.

Координація діяльності суб’єктів містобудування Закони України "Про основи містобудування", "Про архі- Постійно
щодо комплексного розвитку територій, забудови тектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної
населених пунктів. Розроблення та надання міс- діяльності"
тобудівних умов, паспортів прив’язки споруд, паспортів забудови земельної ділянки для розміщення житлового, садового, дачного будинків,
господарських будівель, споруд та гаражів

Сосна О.І.

6.

Моніторинг стану справ та надання інформації Закону України "Про добровільне об’єднання громадян"
щодо впровадження на території району Закону
України "Про добровільне об’єднання громадян"

Сосна О.І.

7.

Поновлення персональних даних Реєстру вибор- Закони України "Про державний реєстр виборців", "Про Протягом
ців на підставі поданих органу ведення відомос- місцеві вибори"
кварталу
тей про виборців шляхом виконання відповідних
дій з ведення Реєстру; складання та виготовлення
списків виборців на перші вибори в Михайлівській об'єднаній громаді

Пітіляко М.Л.

8.

Підготовка та надання інформації про інвестицій- Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяль- Щомісячну діяльність в агропромисловому комплексі ра- ності у пріоритетних галузях економіки з метою ство- но
йону
рення нових робочих місць", Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року №715 "Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та

Тихомирова Т.М.

Протягом
кварталу
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вимог до таких проектів"
9.

Проведення роботи та надання інформації щодо Указ Президента України від 19.08.2008 №725 "Про не- До 01 квіорендарів земельних часток (паїв) у районі
відкладні заходи щодо захисту власників земельних ді- тня
лянок та земельних часток (паїв)"

Тихомирова Т.М.

10.

Проведення аналізу стану забезпечення без бар'є- Указ Президента України від 13.12.2016 №553/2016 Протягом
рного доступу мало мобільних груп населення до "Про заходи спрямовані на забезпечення додержання кварталу
будівель і приміщень закладів або установ зага- прав осіб з інвалідністю"
льного користування та здійснення заходів щодо
забезпечення створення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів громадського
та цивільного призначення

Сосна О.І.

11.

Аналіз стану виконання вимог Указу Президента
України щодо: забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Указ Президента України від 07.02.2008 №109/2008 Протягом
"Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації кварталу
та гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування"

Остроух Ю.М.

12.

Аналіз стану виконання вимог Указу Президента Указ Президента України від 05.05.2011 №547/2011 Протягом
України щодо забезпечення органами виконавчої "Питання забезпечення органами виконавчої влади до- кварталу
влади доступу до публічної інформації
ступу до публічної інформації"

Остроух Ю.М.

13.

Здійснення контролю за додержанням вимог за- Наказ Міністерства праці та соціальної політики Украї- До 05
конодавства щодо виплати (перерахунку) пенсій ни №4 від 10.01.2007 "Про затвердження Порядку здійс- квітня
органом Пенсійного фонду України
нення нагляду за додержанням вимог законодавства під
час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України"

Балабанова С.А.

14.

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів
України в 2018 році

Наказ Міністерства освіти і науки України від Травень
19.09.2017 №1283 "Про підготовку та проведення в 2018 Червень
році зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання , здобутих на основі повної загальної середньої
освіти" та від 19.09.2017 №1287 "Про затвердження календарного плану підготовки та проведення в 2018 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти"

Крамаренко О.В.

15.

Проведення державної підсумкової атестації уч- Наказ Міністерства освіти і науки України від Травень
нів (вихованців) у системі загальної середньої 30.12.2014 №1547 "Про затвердження Положення про Червень
освіти у 2017-2018 році
державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у си-

Крамаренко О.В.
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стемі загальної середньої освіти"
16.

Ведення обліку: дітей, які можуть бути усиновлені; громадян України, які постійно проживають
на території України та громадян України, які
проживають за межами України і бажають усиновити дитину, яка проживає в Україні. Здійснення
нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

Забезпечення порядку провадження діяльності з усинов- Постійно
лення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 08 жовтня 2008 року №905

Павлюк О.В.

17.

Виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування. Ведення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. Забезпечення надання дитині статусу дитинисироти або дитини, позбавленої батьківського
піклування. Захист майнових та житлових прав
дітей

Забезпечення Порядку провадження органами опіки та Постійно
піклування діяльності, пов’язані із захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 року №866

Павлюк О.В.

18.

Проведення регулярного моніторингу стану обслуговування приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального
користування, які проходять по території району
та стану справ щодо вжиття заходів підвищення
безпеки дорожнього руху та якості послуг при
перевезенні пасажирів автомобільним транспортом

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від Постійно
15.12.2017 №698 "Про підвищення рівня безпеки дорожнього руху та якості послуг при перевезенні пасажирів
автомобільним транспортом у Запорізькій області"

Сосна О.І.

19.

Моніторинг виконання Указу Президента України від 18.10.2013 №572/2013 "Про введення в
дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року "Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення
моніторингу довкілля та державного регулювання
у сфері поводження з відходами в Україні"

Розпорядження голови облдержадміністрації від До 07 кві27.05.2016 №304 "Про затвердження заходів з обліку та тня
моніторингу розміщення відходів у спеціально відведених місцях на території Запорізької області"

Сосна О.І.

20.

Моніторинг виконання доручення Президента
України від 22.08.2011 №1-1/1844 щодо запобігання негативним тенденціям від значного зростання ціни на імпортований природний газ

Розпорядження голови облдержадміністрації від До 12
06.09.2017 №467 "Про ефективне використання палив- квітня
но-енергетичних ресурсів, впровадження енергоефективних заходів бюджетними установами та виконання
заходів програми з підвищення рівня енергоефективності Запорізької області"

Сосна О.І.
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21.

Підготовка та передача до облдержадміністрації Розпорядження голови облдержадміністрації від
щоденної експрес-інформації, прогнозованих 11.03.2013 №105 "Про систему інформування обласної
подій про суспільно-політичне життя регіону, державній адміністрації"
щотижневої аналітичної записки про суспільно –
політичну ситуацію та актуальні питання в інших сферах життя району, щомісячної аналітичної довідки про суспільно – політичну ситуацію
в районі, щомісячної аналітичної інформації про
розвиток суспільно – політичної ситуації

Протягом
кварталу
згідно визначених
термінів

Зіменко Є.М.

22.

Здійснення контролю за дотриманням порядку Розпорядження голови облдержадміністрації від Протягом
висвітлення діяльності місцевих органів виконав- 29.04.2015 №141"Про висвітлення діяльності у засобах кварталу
чої влади у засобах масової інформації
масової інформації"

Зіменко Є.М.

23.

Підготовка та надання інформації про стан опла- Розпорядження голови облдержадміністрації від До 17 квіти праці на підприємствах, в установах, організа- 15.02.2017 №54 "Про стан оплати праці на підприємст- тня
ціях району
вах, в установах, організаціях області"

Балабанова С.А.

24.

Забезпечення співпраці та координація роботи з
питань легалізації зайнятості між Головним
управлінням Держпраці у Запорізькій області у
Запорізькій області, територіальними органами
Державної фіскальної служби України, Державної служби зайнятості, Пенсійним фондом України

Розпорядження голови облдержадміністрації від До 12 кві01.06.2016 №318 "Про створення Запорізького обласно- тня
го координаційного комітету сприяння зайнятості населення, затвердження складу представників від облдержадміністрації та Положення про нього"

Балабанова С.А.

25.

Забезпечення контролю щодо підвищення міні- Розпорядження голови облдержадміністрації від Щомісячмальної заробітної плати та розміру оплати праці 01.02.2017 №29 "Про організацію роботи щодо забезпе- но до 07
працівникам бюджетної сфери
чення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рі- числа
вня оплати праці та дотримання норм законодавства в
частині мінімальної заробітної плати"

Балабанова С.А.

26.

Контроль за забезпеченням реалізації повноважень органів місцевого самоврядування в частині
державного контролю за додержанням законодавства про працю

Розпорядження голови облдержадміністрації від Щомісяч07.07.2017 №333 "Про організацію роботи щодо забез- но до 17
печення реалізації повноважень органів місцевого само- числа
врядування в частині державного контролю за додержанням законодавства про працю"

Балабанова С.А.

27.

Забезпечення контролю щодо погашення заборгованості до бюджету Пенсійного фонду України
економічно-активними платниками

Розпорядження голови облдержадміністрації від Щомісяч30.01.2018 №43 "Про погашення заборгованості до бю- но до 08
джету Пенсійного фонду України економічно- числа

Балабанова С.А.
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активними платниками"
28.

Організація та проведення заходів щодо розвитку
підприємництва в районі

Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.11.2006 До 17 кві№470 "Про створення обласної Координаційної ради з пи- тня
тань розвитку підприємництва та затвердження її складу"

Сіра В.В.

29.

Аналіз результативності прийнятих регуляторних Розпорядження голови облдержадміністрації від До 05 квіактів та їх відповідність принципам регуляторної 11.03.2015 №78 "Про план заходів щодо реалізації дер- тня
політики
жавної регуляторної політики в Запорізькій області"

Сіра В.В.

30.

Організація проведення заходів щодо ліквідації Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від До
стихійної торгівлі в районі
06.07.2017 №319 "Про вжиття заходів щодо ліквідації сти- 17 квітня
хійної торгівлі у Запорізькій області"

Сіра В.В.

31.

Аналіз стану виконання Комплексної програми Розпорядження голови облдержадміністрації від До 07 квірозвитку малого і середнього підприємництва
14.04.2017 №172 "Про організацію виконання Комплек- тня
сної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки"

Сіра В.В.

32.

Організація та проведення публічних допорого- Розпорядження голови облдержадміністрації
від Щомісячвих закупівель у електронній системі
03.03.2017 №94 "Про здійснення допорогових публічних но до 12
закупівель у електронній системі "ProZorro"
числа

Сіра В.В.

33.

Моніторинг стану обліку юридичних осіб державної форми власності та державного нерухомого
майна, що належить до сфери управління райдержадміністрації

Розпорядження голови облдержадміністрації від До 15 кві11.06.2012 №268 "Про ведення обліку юридичних осіб тня
та об’єктів державної власності, що належать до сфери
управління облдержадміністрації, райдержадміністрації"

Сіра В.В.

34.

Моніторинг підприємств, які займаються діяльні- Розпорядження голови облдержадміністрації від Протягом
стю, пов’язаною з металобрухтом з метою конт- 15.06.2016 №357 "Про затвердження моніторингу госпо- кварталу
ролю додержання ними вимог законодавства
дарської діяльності, пов’язаної з металобрухтом"

Сіра В.В.

35.

Підготовка та надання інформації до облдержадміністрації про хід виконання Регіональної програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро

Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.03.2013 До 02 кві№26 "Про затвердження Регіональної програми розвитку тня
водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро в Запорізькій області"

Тихомирова Т.М.

36.

Підготовка та надання інформації про проведення Розпорядження голови облдержадміністрації від Щомісячоперації "Врожай 2017"
15.02.2017 №55 "Про організацію проведення заходу но до 20
"Врожай - 2017"
числа

Тихомирова Т.М.

37.

Розробка проектів розпоряджень голови райдер- Розпорядження голови облдержадміністрації від Постійно
жадміністрації з земельних питань
11.01.2017 №7 "Про здійснення моніторингу регулюван- протягом

Тихомирова Т.М.
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ня земельних відносин, раціонального використання та кварталу
охорони земель у Запорізькій області""
38.

Проведення роботи та надання інформації про
безоплатну передачу в спільну власність територіальних громад об'єктів внутрішньогосподарських меліоративних земель

Розпорядження голови облдержадміністрації від До 12 че07.04.2013 №117 "Про безоплатну передачу в спільну рвня
власність територіальних громад об'єктів внутрішньогосподарських меліоративних систем"

Тихомирова Т.М.

39.

Забезпечення виконання плану-графіка навчання Розпорядження голови облдержадміністрації від Протягом
у Запорізькому центрі перепідготовки і підви- 15.12.2018 №703 "Про затвердження плану – графіка кварталу
щення кваліфікації кадрів на 2018 рік
підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у Запорізькому центрі перепідготовки і
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, керівників
державних підприємств, установ та організацій на 2018
рік"

Кебич Н.І.

40.

Забезпечення організованого проведення літніх Розпорядження голови облдержадміністрації від До 27 квіоздоровчих кампаній, забезпечення відпочинку 20.10.2016 №609 "Про затвердження заходів щодо за- тня
населення
безпечення підготовки та проведення літніх оздоровчих
кампаній на 2016-2020 роки"

Лук'янчук О.П.

ІІІ. Заходи, спрямовані на виконання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації
1.

Підготовка та надання інформації про підвищення взаємодії органів виконавчої влади місцевого
самоврядування та правоохоронних органів по
забезпеченню громадської безпеки

Розпорядження
голови райдержадміністрації від Щомісяч29.06.2016 №396 "Про підвищення взаємодії органів ви- но до 5
конавчої влади, місцевого самоврядування та правоохо- числа
ронних органів по забезпеченню громадської безпеки,
громадського порядку, боротьби зі злочинністю у Вільнянському районі"

Зіменко О.В.

2.

Моніторинг стану планування роботи у структурних підрозділах, термінів надання планів роботи
та звітів про їх виконання. Підготовка відповідної
інформації керівнику апарату райдержадміністрації

Розпорядження
голови райдержадміністрації від Щомісяч04.04.2017 №141 "Про порядок здійснення моніторингу но до 30
виконавської дисципліни у Вільнянській районній дер- числа
жавній адміністрації Запорізької області" (в частині повноважень відділу)

Даценко А.В.

3.

Підготовка інформації голові райдержадміністра- Розпорядження
голови райдержадміністрації від До 20 квіції підсумки виконання бюджету району за 9 мі- 31.10.2017 №519 "Про підсумки виконання бюджету ра- тня

Щеглова О.М.
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сяців 2017 року

йону за 9 місяців 2017 року та невідкладні завдання на
перший квартал 2018 року"

4.

Проведення аналізу виконання розпорядження та
забезпечення розгляду письмових звернень, проведення особистого прийому, виїзних особистих
прийомів громадян, прямих "гарячих" телефонних ліній у Вільнянській райдержадміністрації

Розпорядження голови райдержадміністрації: від Постійно
12.08.2010 №985 "Про порядок розгляду письмових звернень, проведення особистого прийому, виїзних особистих прийомів громадян, прямих "гарячих" телефонних
ліній у Вільнянській райдержадміністрації"; від
29.09.2011 №665 "Про затвердження Порядку розгляду
письмових звернень громадян у Вільнянській районній
державній адміністрації Запорізької області"; від
10.06.2016 №375 "Про проведення особистих прийомів
громадян керівництвом Вільнянської районної державної адміністрації"

Остроух Ю.М.

5.

Здійснення аналізу виконання розпорядження,
організація проведення засідань постійно діючої
комісії з питань розгляду звернень громадян при
голові районної державної адміністрації протягом року

Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від
25.05.2016 №336 "Про затвердження складу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при голові
районної державної адміністрації"; від 10.09.2013 №366
"Про затвердження Положення про комісію з питань розгляду звернень громадян при голові районної державної
адміністрації"

Щомісячно згідно
затвердженого
графіку

Остроух Ю.М.

6.

Аналіз, опрацювання та розгляд запитів щодо Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від Постійно
надання публічної інформації
29.15.2015 №495 "Про затвердження порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті та структурних підрозділах Вільнянської
райдержадміністрації"

Остроух Ю.М.

7.

Аналіз виконання розпорядження голови райдержадміністрації щодо забезпечення функціонування "телефону довіри" у Вільнянській райдержадміністрації та роботи гарячої телефонної лінії райдержадміністрації

Остроух Ю.М.

8.

Проведення моніторингу висвітлення діяльності Розпорядження голови райдержадміністрації від Протягом
районної державної адміністрації у друкованих та 20.05.2015 №161"Про висвітлення діяльності районної кварталу
електронних засобах масової інформації
державної інформації у засобах масової інформації"

Розпорядження голови райдержадміністрації від Постійно
25.09.2013 №407 "Про організацію роботи телефону
довіри" у Вільнянській районній державній адміністрації", від 09.10.2015 №324 "Про затвердження Порядку
опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за
допомогою засобів телефонного зв’язку, у Вільнянській
районній державній адміністрації Запорізької області"

Зіменко Є.М.
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9.

Забезпечення дотримання законодавства України Розпорядження голови райдержадміністрації від До 20 чеу сфері інтелектуальної власності, попередження 02.07.2013 №253 "Про створення Координаційної ради рвня
та протидії правопорушенням
по боротьбі з порушенням прав інтелектуальної власності при районній державній адміністрації, затвердження її складу та Положення про неї""

Лук’янчук О.П.

10.

Забезпечення сприяння обороноздатності району,
підвищення матеріально-технічного оснащення
військових частин, розв'язання соціальнопобутових та задоволення культурних і духовних
потреб військовослужбовців

Лук’янчук О.П.

11.

Організація та проведення заходів щодо ліквідації Розпорядження голови райдержадміністрації від Постійно
стихійної торгівлі в районі
18.07.2017 №327 "Про вжиття заходів щодо ліквідації
стихійної торгівлі у Вільнянському районі"

Сіра В.В.

12.

Моніторинг основних показників
економічного розвитку району

соціально- Розпорядження голови райдержадміністрації від Постійно
26.06.2015 №196 "Про закріплення відповідальних працівників за виконання показників оцінки діяльності
райдержадміністрації"

Сіра В.В.

13.

Забезпечення ефективного та відкритого здійс- Розпорядження голови райдержадміністрації від Щомісячнення державних закупівель шляхом впрова- 15.03.2017 №96 "Про здійснення допорогових публіч- но до 20
дження електронної системи "ProZorro"
них закупівель у електронній системі "ProZorro"
числа

Сіра В.В.

14.

Проведення роботи та надання інформації про
укладення угод про співпрацю між підшефними
військовими частинами та аграрними підприємствами

Розпорядження голови райдержадміністрації від До 20 кві07.12.2017 №611 "Про шефську допомогу військовим тня
частинам Збройних сил України, Національної гвардії
України та Державної прикордонної служби України,
які дислокуються на території області"

Тихомирова Т.М.

15.

Проведення комісійного обстеження залізничних
переїздів з автобусним рухом, які знаходяться на
території Вільнянського району, те не перебувають у власності залізниці

Розпорядження голови райдержадміністрації від Травень
13.05.2017 №203 "Про створення комісії з обстеження
залізничних переїздів з автобусним рухом, які не перебувають у власності залізниці на території Вільнянського району Запорізької області, та затвердження її
складу"

Сосна О.І.

16.

Здійснення моніторингу щодо стану обслуговування приміських і міжміських внутрішньо обласних автобусних маршрутів загального користування, які проходять по території району

Розпорядження голови райдержадміністрації від Постійно
02.01.2018 №1 "Про підвищення рівня безпеки дорожнього руху та якості послуг при перевезенні пасажирів
автомобільним транспортом на приміських і міжмісь-

Сосна О.І.

Розпорядження голови райдержадміністрації від До 20 че07.12.2017 №611 "Про шефську допомогу військовим рвня
частинам Збройних Сил України, Національної гвардії
України та Державної прикордонної служби України,
які дислокуються на території області"
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ких автобусних маршрутах загального користування ,
які проходять по території Вільнянського району Запорізької області
IV. Заходи на виконання Програми соціально-економічного розвитку району на 2018 рік та цільових програм
1.

Створення економічних та організаційних умов Програма розвитку культури Вільнянського району на Протягом
для подальшого збереження і розвитку культур- 2018-2022 роки
кварталу
но-мистецької сфери району

Лук’янчук О.П.

2.

Охорона та забезпечення особливого режиму ви- Програма охорони земель історико-культурного призна- Протягом
користання, відтворення, збереження об’єктів чення Вільнянського району на 2018-2022 роки
кварталу
культурної спадщини, створення умов для розвитку туризму

Лук’янчук О.П.

3.

Забезпечення проведення заходів щодо належної Програма відзначення державних, професійних свят та Протягом
організації та відзначення державних, професій- знаменних дат у Вільнянському районі на 2018-2019 ро- кварталу
них свят, знаменних та ювілейних дат
ки

Лук’янчук О.П.

V. Засідання нарад, семінарів-нарад підрозділу за участі керівництва райдержадміністрації
1.

Інформаційно-оперативна нарада при голові рай- Підвищення ефективності роботи райдержадміністрації, Щопонедержадміністрації
вирішення питань координації діяльності структурних ділка
підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів органів виконавчої влади

Білоконь С.В.
Даценко А.В.

2.

Нарада з керівниками правоохоронних органів

Протягом
кварталу

Білоконь С.В.
Даценко А.В

3.

Семінар-нарада з міським, селищним, сільськими Підвищення ефективності взаємодії райдержадміністра- Протягом
головами району
ції з органами місцевого самоврядування
кварталу

Даценко А.В.

4.

Нарада щодо сталого водопостачання населених Водозабезпечення населення району
пунктів Вільнянського району

Сосна О.І.

5.

Організація та проведення пропусків-нарад з ке- Забезпечення виконання та покращення показників в га- Протягом
рівниками промислових підприємств району що- лузі промисловості
кварталу
до об'єктів промислового виробництва

Підвищення рівня правопорядку на території району

Протягом
кварталу

Сіра В.В.
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VI. Організаційно-масові заходи
1.

Організація проведення засідання колегії райде- Організаційне забезпечення проведення засідання коле- Протягом
ржадміністрації
гії райдержадміністрації
кварталу

Білоконь С.В.
Даценко А.В.

2.

Організація та проведення семінару-наради го- Підвищення ефективності взаємодії райдержадмініст- Протягом
лови райдержадміністрації з міським, селищним, рації з органами місцевого самоврядування
кварталу
сільськими головами

Білоконь С.В.
Даценко А.В.

3.

Проведення семінарів з керівниками сільського- З метою проведення аналізу стану посівів зернових Щомісясподарських підприємств
культур, нарощування поголів'я худоби, технічного за- чно
безпечення жнив 2018

Тихомирова
Т.М.

4.

Організація проведення:
Розпорядження голови райдержадміністрації: від Згідно
№375 "Про проведення особистих прийомів графіка
особистих прийомів громадян головою 10.06.2016
громадян
керівництвом
Вільнянської районної державрайдержадміністрації;
ної адміністрації", від 29.09.2011 №665 "Про затвервиїзних прийомів громадян;
дження Порядку розгляду письмових звернень громадян у Вільнянській районній державній адміністрації
прямих телефонних ліній
Запорізької області"

Остроух Ю.М.

5.

Засідання постійно діючої комісії з питань роз- Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від Щомісячгляду звернень громадян при голові райдержад- 10.09.2013 №366 "Про затвердження Положення про ко- но згідно
міністрації
місію з питань розгляду звернень громадян при голові графіку
районної державної адміністрації", від 25.05.2016 №336
"Про затве6рдження складу постійно діючої комісії з
питань розгляду звернень громадян при голові районної
державної адміністрації"

Остроух Ю.М.

6.

Засідання спостережної комісії при райдержадміністрації

Степаненко О.М
Савенко С.Г.

7.

Засідання експертної комісії архівного відділу Необхідність розгляду і схвалення описів, актів про ви- Щомісячрайдержадміністрації
ділення та знищення документів установ, підприємств, но згідно
організацій, які не є джерелом комплектування архівно- графіку
го відділу

Зарецька В.М.

8.

Засідання районного координаційного комітету Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від Потягом
сприяння зайнятості населення
08.06.2016 №368 "Про створення районного координа- кварталу
ційного комітету сприяння зайнятості населення, за-

Балабанова С.А.

Розпорядження голови райдержадміністрації від 30.11.2015 Щомісяч№411 "Про затвердження складу спостережної комісії при но
районній державній адміністрації"
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твердження складу представників від районної державної адміністрації та Положення про нього"
9.

Засідання районної ради з питань безпечної жит- Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від Потягом
тєдіяльності населення
15.02.2014 №325 "Про створення районної ради з питань кварталу
безпечної життєдіяльності населення та затвердження її
складу"

Балабанова С.А.

10.

Засідання районної комісії по вирішенню питань Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від Щомісячпов’язаних з призначенням громадянам усіх видів 30.05.2016 №340 "Про затвердження Положення про ра- но згідно
державної соціальної допомоги та пільг
йонну комісію по вирішенню питань, пов’язаних з при- графіку
значенням громадянам усіх видів державної соціальної
допомоги та пільг"

Балабанова С.А.

11.

Засідання комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від Щомісяч22.08.2013 №323 "Про створення районної комісії з питань но згідно
погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій, сти- графіку
пендій та інших соціальних виплат, затвердження її складу
та Положення про неї"

Балабанова С.А.

12.

Засідання комісії з питань захисту прав дитини

Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від Щомісяч04.12.2008 №1171 "Про утворення комісії з питань захисту но згідно
прав дитини та затвердження Положення про неї"
графіку

Павлюк О.В.

13.

Проведення конкурсу "Кращий державний служ- Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від Квітень
бовець"
03.03.2018 №120 "Про організацію і проведення першого
туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в Вільнянській районній державній
адміністрації Запорізької області у 2018 році"

Кебич Н.І.

14.

Організація проведення "Телефону довіри" та га- Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від Щоденно
рячої телефонної лінії райдержадміністрації
25.09.2013 №407 "Про організацію роботи "телефону довіри" у Вільнянській районній державній адміністрації", від
09.10.2015 №324 "Про затвердження Порядку опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою
засобів телефонного зв'язку, у Вільнянській районній державній адміністрації"

Остроух Ю.М.

15.

Перевірка стану соціально-правового захисту ді- Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від Постійно
тей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавле- 03.06.2008 №488 "Про затвердження Положення про
них батьківського піклування, спеціальних уста- службу у справах дітей Вільнянської районної державної

Павлюк О.В.
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новах та закладах соціального захисту; стану ви- адміністрації Запорізької області"
ховної роботи з дітьми у навчальних закладах
16.

Проведення комплексної перевірки Тернівської
сільської ради щодо здійснення виконавчим комітетом делегованих повноважень органів виконавчої влади

Розпорядження голови райдержадміністрації від 21.12.2016
№735"Про порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування Вільнянського району делегованих
повноважень органів виконавчої влади"

Протягом
кварталу
згідно
графіку

Структурні підрозділи райдержадміністрації

17.

Перевірка структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих рад щодо організації виконання вимог законодавства у сфері доступу до
публічної інформації

Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від
01.04.2013 №118 "Про заходи щодо посилення організації виконання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації"

Протягом
кварталу
згідно
графіку

Остроух Ю.М.

18.

Перевірки сільських рад, структурних підрозділів Координація діяльності установ-джерел формування Протягом
райдержадміністрації з питань дотримання зако- НАФ у питаннях архівної справи
кварталу
нодавства про Національний архівний фонд і архівні установи

Зарецька В.М.

19.

Виїзд на території сільських рад для вивчення пи- Проведення обстеження земельних ділянок вилучених та Протягом
тання організації роботи у сфері містобудування, наданих для містобудівних потреб. Покращення саніта- кварталу
щодо стану поводження з побутовими відходами рного стану територій

Сосна О.І.

20.

Організація та проведення заходів з нагоди:
- 32-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС;
- Дня міжнародної солідарності трудящих;
- Дня Перемоги;
- Дня захисту дітей;
- Дня скорботи і вшанування жертв війни в
Україні;
- Дня працівників медицини;
- 100-річчя подій Української революції
1917-1921 років;
- Дня Конституції України

Виконання заходів, визначених актами Президента, Ка- Протягом
бінету Міністрів України та розпорядженнями голови кварталу
облдержадміністрації про відзначення державних та
міжнародних свят

Степаненко О.М.
Крамаренко О.В.
Лук'янчук О.П.

21.

Організація та проведення:
Виконання плану роботи відділу освіти , молоді та спор- Протягом
кварталу
- районного огляду дружин юних інспекторів ту райдержадміністрації на 2018 рік
руху;

Крамаренко О.В.
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районного огляду роботи дружин юних пожежників;
районного фестивалю-виставки "Перлинки
Запорізького краю";
тижня безпеки дитини в освітніх закладах
району;
дня цивільного захисту в освітніх закладах
району;
районного етапу військово-патріотичної гри
"Джура" Українського козацтва;
заходів з нагоди вручення документів про
освіту випускникам освітніх закладів району

22.

Моніторинг розпоряджень голови районної дер- Підвищення ефективності діяльності райдержадмініст- Щомісячжавної адміністрації
рації
но

Остроух Ю.М.

23.

Моніторинг розпоряджень голови районної дер- Підвищення ефективності діяльності райдержадмініст- Щомісячжавної адміністрації, які втратили чинність
рації
но

Остроух Ю.М.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

С.В. Білоконь

