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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи райдержадміністрації за червень
2017 року
Відповідно до пункту 14 регламенту роботи райдержадміністрації
затвердженого розпорядженням голови адміністрації від 17.12.2016 року №
578 відділом організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації на
основі поданої інформації начальниками управлінь, відділів та служб
райдержадміністрації проаналізовано виконання плану роботи за червень
2017 року (затвердженого розпорядженням голови від 26.05.2017 № 251).
Протягом червня 2017 року управліннями, відділами та службами
райдержадміністрації проведено ряд засідань перевірок, нарад, обстежень, а
саме:
Дата
проведення
30.05.2017

Назва заходу

Вивчення ситуації щодо захисту прав та законних інтересів дітей - сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають у
Джулинській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ст
Семінар — навчання державних службовців райдержадміністрації “Ділова
30.05.2017
українська мова”
05.06.2017 Заходи до Дня працівників водного господарства та Всесвітнього дня
довкілля
06.06.2017 Перевірка стану виконання розпису бюджетів територіальних громад по
власних і закріплених доходах Маньківської сільської ради
07.06.2017 Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках
Кидрасівської сільської ради
08.06.2017 Перевірка якості будівельних робіт, наявності проектної документації на
будівництво та дозволу державних органів на об’єктах с. Баланівка
08.06.2017 Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації
09.06.2017 Перевірка якості будівельних робіт, наявності проектної документації на
будівництво та дозволу державних органів на об’єктах с. Бирлівка
09.06.2017 Здійснення контролю за організацією виховної роботи в навчально виховних закладах сільської ради. Обстеження умов проживання дітей із
сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Проведення
профілактичних рейдів «Кризова сім’я», «Діти вулиці» по с. Бирлівка
15.06.2017 Нарада керівників сільськогосподарських формувань з питань проведення
посіву технічних культур з урахуванням технологічних та біологічних
особливостей
19.06.2017 Перевірка стану утримання дітей – сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів, піклувальників
Шляхівської сільської ради
19-23.06.2017 Комплексна перевірка виконання виконавчим комітетом Флоринської
сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади
20.06.2017 Перевірка ведення загального діловодства, стану організації контролю за
виконанням документів органів влади вищого рівня, розпоряджень та

20.06.2017
20.06.2017
21.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017

доручень голови райдержадміністрації, діловодства за зверненнями
громадян та за запитами на публічну інформацію, надання методичної
допомоги
Перевірка роботи Флоринської сільської ради з питань виконання районної
програми “Захистимо дитинство” на період 2016-2020 роки
Перевірка правильності доведення лімітів бюджетних установ по
електроенергії Сумівської сільської ради
Засідання комісії з прав захисту дитини
Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках
П'ятківської сільської ради
Заходи до Дня скорботи тa надання почестей пам'ятi жертв війни в Україні
Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації

Перевірка якості будівельних робіт, наявності проектної документації на
будівництво та дозволу державних органів на об’єктах с. Лісниче
Семінарське заняття з головами міської, сільських рад та секретарями
23.06.2017
виконкомів
Заходи до Дня державної служби України

22.06.2017

23.06.2017
25.06.2017

Заходи до Дня молоді

26.06.2017 Відкрита першість району з армспорту присвячена Дню молоді
28.06.2017 Заходи до Дня Конституції України турнір з міні-футболу

Продовжується
практика
щоденних
нарад
голови
райдержадміністрації із заступниками та керівником апарату, керівниками
структурних підрозділів райдержадміністрації за окремим списком та
визначенням.
Щопонеділка
проводиться керівником апарату оперативна нарада
начальників відділів та секторів апарату щодо уточнення плану роботи
адміністрації на тиждень з метою ефективної роботи та координації всіх
заходів.
Системно проводяться наради у заступників для вирішення окремих
проблем соціально - економічного розвитку з керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).
Щосереди
практикується
виїзний
прийом
громадян
головою
райдержадміністрації у територіальних громадах району за окремим
графіком. Такий відбувся у селах Осіївка, Устя, Тирлівка, Баланівка.
30 червня голова адміністрації, заступники голови, начальники
управлінь та відділів райдержадміністрації взяли участь у роботі чергової
сесії районної ради 7 скликання.
Голова райдержадміністрації відвідав молочний кооператив, який був
створений у с. Джулинка. Прийняв участь у виїзному засіданні
Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної
ради на якому розглядалося питання про стан надання медичної допомоги
різних видів та інтенсивності відповідно до потреб населення Бершадського
району активну. Відкривав урочисті заходи з нагоди Дня журналіста, в яких
взяли участь члени колективу редакції, позаштатні кореспонденти та

дописувачі газети, меценати. Був учасником церемонії відкриття пам’ятного
знака жертвам Голокосту, який виготовлено за кошти Благодійного фонду
«Християни за Ізраїль – Україна», Приймав участь у роботі розширеного
засідання постійної комісії районної ради 7 скликання з питань
освіти, культури, роботи з молоддю та духовного відродження, де
розглядались питання, які будуть внесені на 11 сесію районної ради, провів
зустріч з помічниками – консультантами народного депутата М. Кучера
Павлом Морозом та Наталією Письменною щодо фінансування та освоєння
коштів наданих, як субвенція на соціально-економічний розвиток
району. Прийняв участь в урочистому відкритті чемпіонату України з
городкового спортув якому взяли участь команди Вінницької,
Кіровоградської, Харківської, Київської, Львівської, Полтавської, Черкаської
областей та міст Києва і Дніпра.
Головою адміністрації проведено робочі зустрічі: з начальником
Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Русланом
Шевчуком, народним депутатом України Миколою Кучером, заступником
голови обласної державної адміністрації Василем Броварником та
начальником Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігорем
Корольчуком, начальником філії «Бершадський автодор» Сергієм Гайдеєм та
обговорили хід виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах
району.
Протягом червня проведено засідання: - комісії з питань захисту прав
дитини, районного оперативного штабу з підготовки підприємств
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та
об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період
2017-2018 років та його стабільного проходження, оргкомітету по підготовці і
проведенню Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні
та Дня Конституції України, спільне засідання районної комісії з питань
техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та Державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації, чергове
засідання робочої групи по розгляду звернення Коломієць В.Ю. - доньки
загиблого в зоні АТО, Юрія Барашенка, чергове засідання громадської ради
при Бершадській райдержадміністрації.
20 червня комісією відділу комплектування та призову було проведено
перевірку Бершадського районного військового комісаріату. В форматі
перевірки відбулася нарада з питань підведення підсумків весняного призову
2017 року та вдосконалення обліково – призовної роботи.
В рамках заходів до Дня захисту дітей дводенні Міжобласні спортивні
змагання серед дітей з футболу, волейболу та легкої атлетики на кубок
Народного депутата України Миколи Івановича Кучера, на дитячому
майданчику міста з 10 години розпочала свою роботу
«Казкова країна мрій» для дошкільнят міста, благодійний обід та святкові
розваги для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
району.
Перший Міжнародний оперний фестиваль під відкритим небом
«OPERAFEST TULCHYN», відбувся у «подільському Версалі» -

легендарному Палаці Потоцьких у Тульчині та Всеукраїнський практичний
форум «Культурні та креатині індустрії – як основа розумної стратегії
розвитку малої території». У заході взяли участь голова райдержадміністрації
та делегація працівників культури району.
Відділом культури і туризму на базі Війтівського сільського будинку
культури проведено районний семінар клубних працівників
з музичного жанру на тему:
«Збереження музичних традицій. Стан та перспективи розвитку музич
ного жанру в районі». Протягом червня організовувались виїзні
екологічно-краєзнавчі екскурсії з туристичного путівника Бершадщини
«Стежками рідного краю» для учасників пришкільних таборів.
Відділом освіти, фізичної культури та спорту проведено планову
колегію на розгляд якої внесено 4 питання.
Урочисто відзначали своє професійне свято медичні працівники району.
В День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни громадяни міста
вклонились подвигу та жертовності, поклали квіти до пам'ятника загиблим у
роки Другої світової війни.
До Дня державної служби та Дня Конституції України працівниками
Бершадського районного краєзнавчого музею в приміщені Бершадської
райдержадміністрації було організовано та оформлено тематичні виставки,
проведено урочисті збори, переможців конкурсів “Кращий державний
службовець” нагороджено Почесними грамотами. Проведено і районний
турнір з міні-футболу між командами "Держслужбовець" і ДПРЧ (пожежна
частина), приурочений Дню державної служби.
Більшість заходів проведених у червні розміщено на веб – сайті
райдержадміністрації та сторінках районної газети «Бершадський край» зі
світлинами, а також вміщено інформацію про підсумки роботи архівного
сектору.

Головний спеціаліст відділу організаційної
роботи, інформаційної
діяльності і комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
Н. Бичкова
11 липня 2017 р.

