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про виконання плану роботи райдержадміністрації за ІУ квартал
2016 року
Аналіз виконання плану роботи райдержадміністрації за ІУ квартал 2016
року та узагальнення інформації щодо його виконання із управлінь, відділів
та служб райдержадміністрації свідчить, що 98,8% запланованих заходів
проведено.
Протягом жовтня - грудня продовжувалась практика проведення
райдержадміністрацією нарад з керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації, територіальних органів центральних міністерств та
відомств, організацій та установ району на яких розглянуто 11 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 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.
Актуальні питання щомісяця є предметом обговорення на нарадах
начальників, завідувачів секторами, спеціалістів апарату та начальників
структурних підрозділів райдержадміністрації щодо підсумків електронного
декларування посадовців категорії А і Б райдержадміністрації, обліку
військовозобов'язаних та призовників, аналізу роботи сайту
райдержадміністрації, планування роботи відділів апарату та звітність,
виконання вимог чинного законодавства щодо Порядку оприлюднення
райдержадміністрацією наборів даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних, підготовку проекту розпорядження голови
райдержадміністрації, запобігання конфлікту інтересів.
На нараді з керівниками відділів, секторів, спеціалістів апарату
райдержадміністрації у жовтні всі учасники доповідали про підсумки роботи
за 9 місяців 2016 року.
Щосереди практикується виїзний прийом громадян головою
райдержадміністрації у територіальних громадах району за окремим
графіком. Перебуваючи у громадах голова побував у закладах соціальної
сфери сіл та познайомився з їх роботою. Провів особистий прийом громадян.
Планові семінарські заняття з головами, бухгалтерами, відповідальними
за ведення військового обліку міської, сільських рад на яких розглянуто 6

питань, а також семінар-нараду за участю голів і членів комісій
(уповноважених) із соціального страхування, головних бухгалтерів та інших
представників страхувальників Бершадського району, нараду з членами
робочої групи з питань встановлення пам’ятного знаку Т. Шевченку, семінар
для учасників бойових дій та учасників АТО.
Протягом ІУ кварталу 2016 року проведено планові та термінові
засідання дорадчих органів, а саме: засідання координаційної ради у справах
дітей, засідання оргкомітету з нагоди відзначення в районі заходів
календарних та памятних дат, засідання громадської ради при Бершадській
райдержадміністрації, два засідання комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання районної робочої
групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення,
засідання Комісії з питань захисту прав дитини.
Проведено низку заходів, а саме: до Дня захисника України, урочисті
проводи до лав Збройних Сил України, відкриття новозбудованого храму
Димитрія Солунського
у с. Серебрія, відкрито пам’ятний знак Героям
України у с. Війтівка в пам’ять про героїв України всіх часів, пам’ять про
борців за волю і незалежність нашої Батьківщини, мітинг з нагоди 72 річниці вигнання нацистських окупантів з території України. Заходи до Дня
Свободи та Гідності, з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів, з нагоди
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів мистецтв,
Міжнародного дня волонтера, Дня Збройних сил України, Дня місцевого
самоврядування, пам'яті ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, до Дня Святого Миколая. Вечір – портрет «Фольклорна спадщина
Родіона Скалецького» та виставка — вшанування “Добрий геній народної
пісні” з нагоди 117 – ї річниці від Дня народження композитора,
фольклориста.
Голова райдержадміністрації прийняв участь у святкуванні Дня села
Красносільської громади, яка успішно реалізувала обласний проект розвитку
територіальних громад «Сучасний центр культурно-освітньої роботи та
дозвілля молоді – невід'ємна складова розвитку інвестиційної привабливості
села Красносілка».
Начальники управлінь та відділів райдержадміністрації брали участь у
роботі сесій районної ради 7 скликання.
Проведено перший районний форум українських патріотичних справ
дітей та учнівської молоді «Я–громадянин України!». З 05 по 09 грудня в
районі проведено Всеукраїнський тиждень права.
Лише протягом грудня голова райдержадміністрації побував з робочим
візитом на виборчих дільницях Джулинської сільської ради під час
проведення перших виборів об'єднаної територіальної громади, у
Баланівській ЗОШ І-ІІІ ступеня на відкритті корекційно - розвиткової
кімнати в рамках інклюзивної освіти, в районній лікарні на об'єкті
приєднання харчоблоку, поліклінічного корпусу, неврологічного відділення
до теплотраси окружної лікарні, яка опалюється власними котлами, у
відділенні стаціонарного догляду постійно або тимчасово проживаючих
одиноких непрацездатних громадян та амбулаторії села Маньківка.

12 грудня група ветеранів управління Міністерства внутрішніх справ
України у Вінницькій області зустрілася із головою райдержадміністрації в
рамках мирної Всеукраїнської акції щодо перерахунку пенсій з урахуванням
грошового забезпечення поліцейських.
8 грудня у річницю загибелі учасника АТО Тарасенко Ю.О. керівники
району вшанували пам'ять земляка.
Серед спортивних подій відкрита першість міста з шашок — 64,
першість Вінницької обласної організації ВФСТ «Колос» з футзалу.
Протягом ІУ кварталу 2016 року управліннями, відділами та службами
райдержадміністрації проведено ряд перевірок, атестаційних експертиз, обстежень,
робочих візитів безпосередньо у сільські ради, підприємства, організації та
установи.
Більшість заходів проведених у ІУ кварталі 2016 року розміщено на веб – сайті
райдержадміністрації та сторінках районної газети «Бершадський край» до
інформації додано світлини.
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