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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи райдержадміністрації за І квартал
2017 року
Аналіз виконання плану роботи райдержадміністрації за І квартал 2017
року та узагальнення інформації щодо його виконання із управлінь, відділів
та служб райдержадміністрації свідчить, що 98,7% запланованих заходів
проведено.
Протягом січня — березня продовжувалась практика проведення
райдержадміністрацією нарад з керівниками структурних підрозділів та
апарату райдержадміністрації, територіальних органів центральних
міністерств та відомств, організацій та установ району на яких розглянуто 12
питань, що стосувалися роботи структурних підрозділів та господарської
діяльності районних служб на виконання постанов уряду, Указів Президента,
розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації.
Продовжується практика проведення кожного дня о 8.30 оперативної
наради голови райдержадміністрації з першим заступником, заступником та
керівником апарату для вирішення негайних питань та постановки нових
завдань.
Відповідно до плану роботи райдержадміністрації щопонеділка
системно проводяться наради керівником апарату райдержадміністрації з
начальниками відділів та спеціалістами апарату з метою узгодження плану
роботи та координації всіх заходів на тиждень.
Щосереди практикується виїзний прийом громадян головою
райдержадміністрації у територіальних громадах району за окремим
графіком. Протягом І кварталу проведено 11 таких прийомів, голова побував
у закладах соціальної сфери сіл та познайомився з їх роботою. Заступники
голови адміністрації приймали участь у роботі зборів громадян за місцем
проживання у громадах сіл Бирлівка та Поташня.
На засіданні колегії районної державної адміністрації розглянуто три
питання:
1. Про реалізацію пріоритетів Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Бершадського району в 2016 році та завдання на 2017
рік.
2. Про виконання заходів з легалізації зайнятості та заробітної плати у 2016
році. Впровадження державних стандартів з оплати праці на 2017 рік.
3. Про роботу райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян,
кадрової роботи, запитів на публічну інформацію, дотримання вимог
антикорупційного законодавства та стану виконавської дисципліни.
Планове семінарське заняття з головами та секретарями міської,
сільських рад відбулося 10 лютого на якому розглянуто 5 питань, а саме:

1. Шляхи вдосконалення
надання медичних послуг населенню та
перспектива впровадження медичної реформи в районі.
2. Про порядок декларування доходів отриманих у 2016 році.
3. Аналіз оповіщення та прибуття призовників на медичну комісію у лютому
2017 року.
4. Про створення та роботу автоматизованої системи «Реєстр територіальних
громад».
5. Про
організацію контролю за здійсненням
органами місцевого
самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади.
1 лютого керівник апарату провела нараду з начальниками відділів
апарату
Бершадської
районної
державної
адміністрації.
Було заслухано звіти про роботу кожного відділу, підведено підсумки роботи
за 2016 рік та обговорено основні напрямки роботи на 2017 - тий.
Протягом І кварталу 2017 року проведено планові та термінові засідання
дорадчих органів, а саме:
- Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії;
- робочої групи з проведення громадської експертизи з питань виконання
Програми соціально-економічного та культурного розвитку за 10 місяців 2016
року;
- з перевірок обсягів, якості та вартості наданих житлово – комунальних
послуг, розгляду питань погашення заборгованості за житлово – комунальні
послуги, надання допомоги громадянам в оформлені субсидій, проведення
відповідної роз’яснювальної роботи серед населення;
- з питань нагород;
- районної робочої групи з питань забезпечення контролю за додержанням
законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості
населення;
- організаційного комітету щодо відзначення в районі заходів до Дня пам'яті
воїнів інтернаціоналістів, пам’яті Героїв Небесної Сотні, визволення району
від нацизму, урочистих проводів до лав Збройних Сил України;
- розширене засідання ради при відділі культури і туризму;
- два засідання комісії з питань захисту прав дитини;
- засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян;
- робочої групи з питань реформування охорони здоров'я;
- координаційної ради з питань соціального супроводу і захисту учасників
АТО та членів їх сімей;
- координаційної ради профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом;
- засідання робочої групи з питань реформування охорони здоров'я.
Проведено галузеві наради, а саме:
- по підведенню підсумків діяльності Бершадського сектора ГУ ДСНС
України в Вінницькій області за участю першого заступника начальника
Головного Управління ДСНС України у Вінницькій області Олега
Андрущенка;

- з землевпорядниками сільських рад району щодо використання земельних
ділянок без правовстановлюючих документів та без плати за використання
земель;
- з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, організацій та
установ з питань проведення акцій з благоустрою територій;
- кущові наради за участю голів сільських рад, бухгалтерів,
землевпорядників сільських рад, керівників сільськогосподарських
товариств, фермерських господарств
п'яти сільських рад
на базі
Лісниченської та Маньківської громад щодо соціально-економічного
розвитку територіальних громад у 2017 році.
Крім того проведено:
- засідання “круглого столу” на тему: “Соціальний захист воїнів
інтернаціоналістів“ за участю сільських голів, представників Української
спілки ветеранів Афганістану, начальників управлінь, відділів та служб
райдержадміністрації, інших міністерств та відомств;
- ІІ Регіональний форум «Залучення інвестицій у соціально-економічний
розвиток району за рахунок грантової діяльності територіальних громад» за
ініціативи та підтримки ГО «Соціальний центр МХП», головою правління
якого є народний депутат України М. І. Кучер, Вінницької
облдержадміністрації та Асоціації місцевого самоврядування Вінниччини:
- публічний звіт голови Бершадської районної державної адміністрації Івана
Стефанцова перед громадськістю району у відповідності до Законом України
№ 889-VIII «Про державну службу».
Керівництво
райдержадміністрації
побувало
на
відкриті
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Подільська надія» в
Джулинській ОТГ, який створено для закупівлі молока у населення та
надання ветеринарних послуг. Кооператив об’єднав кілька навколишніх сіл:
Устя, Чернятка, Теофилівка, Берізки-Бершадські та Джулинка.
Головою адміністрації проведено низку заходів щодо встановлення
справедливості причини смерті Ю. Барашенка учасника АТО жителя с.
Маньківка, вчителя фізкультури, трудового навчання, військової підготовки
Красносільської ЗОШ І-ІІІ ст.
Голова райдержадміністрації відвідав філію «Бершадський райавтодор»
ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК автомобільні дороги України».
Метою візиту було перевірка стану підготовки підприємства до весняних
робіт, наявність необхідної техніки, матеріалів та спеціалістів.
Прийняв участь роботі “круглого столу” з народними депутатами України
від Вінницької області, а також головами Вінницької облдержадміністрації,
обласної ради, головою та керівником Секретаріату обласної Асоціації
органів місцевого самоврядування.
Заступники голови райдержадміністрації прийняли участь у роботі: загальних зборів громадян за місцем проживання Бирлівської, Поташнянської
територіальних громад на яких сільські голови звітували про проведену
роботу за 2016 рік;
- засіданні правління громадської ради;
- громадських слуханнях;

- ювілейному пленумі районної організації ветеранів війни та праці,
присвячений 30-річчю ветеранської організації Бершадського району
В районі тривав двомісячник з благоустрою та санітарної очистки
територій у Всеукраїнській акції «Майбутнє лісу – в твоїх руках!». Взяли
участь працівники Бершадської райдержадміністрації та районної ради
висадили саджанці дуба та горіха чорного у Сумівському лісництві.
Проведено культурно — мистецькі, патріотичні та спортивні заходи до
Дня пам'яті воїнів інтернаціоналістів, Героїв Небесної Сотні, Соборності та
Свободи України, пам'яті героїв Крут, 203-ї річниці від дня народження Т. Г.
Шевченка, 73-ї річниці визволення району від нацистських загарбників,
90 - річчя самодіяльного художника з с. Джулинка Степового Олексія
Пилиповича.
Самодіяльні колективи та аматори району брали участь у конкурсах,
фестивалях та розважальних проектах, що відбувалися у столиці, обласному
центрі та районах області, отримали призові місця.
У першому кварталі 2017 року серед спортивних досягнень маємо
чемпіона України з греко-римської боротьби серед юнаків, чемпіона України
з армспорту серед жінок, друге загальнокомандне місце на чемпіонаті
області з сумо серед молодших юнаків та дівчат (до 14 років),
2
загальнокомандне місце на чемпіонаті області з боротьби сумо серед юніорів
до 18 років.
Більшість заходів проведених у І кварталі 2017 року розміщено на веб – сайті
райдержадміністрації та сторінках районної газети «Бершадський край» у повному
обсязі зі світлинами.
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