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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи райдержадміністрації за І квартал
2018 року
Аналіз виконання плану роботи райдержадміністрації за І квартал 2018
року та узагальнення інформації щодо його виконання із управлінь, відділів
та служб райдержадміністрації свідчить, що 99,3% 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
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.
Щосереди практикується виїзний прийом громадян головою
райдержадміністрації у територіальних громадах району за окремим
графіком. Протягом І кварталу проведено 10 таких прийомів, голова побував
у закладах соціальної сфери сіл та познайомився з їх роботою. Заступник
голови адміністрації приймав участь у роботі зборів громадян за місцем
проживання у громадах сіл Красносілка та Яланець.
На засіданні колегії районної державної адміністрації
23 січня
розглянуто два питання: “ Про підсумки
соціально-економічного та
культурного розвитку Бершадського району в 2017 році. Основні завдання та
перспективи розвитку на 2018 рік” та “Про рівень надання медичних послуг
населенню та виконання заходів спрямованих на розвиток галузі охорони
здоров’я”. У засіданні колегії прийняв участь голова облдержадміністрації
В.В. Коровій, який відвідав ЦНАП та поцікавився проблемами та умовами
праці центру.
Семінарське заняття з головами та секретарями міської, сільських рад
щодо участі виконкомів сільських рад у грантовій діяльності, декларування
доходів за 2017 рік, оновлення та створення інженерно-топографічних планів
населених пунктів району.
13 лютого та 16 березня проведено наради з керівниками відділів,
секторів,
спеціалістів
апарату
та
структурних
підрозділів
райдержадміністрації на розгляд якої внесено 17 питань серед яких:
щорічний Всеукраїнський
конкурс «Кращий державний службовець»,

виконавська дисципліна та інформування щодо виконання районних
програм, порядок розробки районних програм, аналіз оприлюднення наборів
відкритих даних структурними підрозділами райдержадміністрації,
висвітлення інформації на веб-сайті райдержадміністрації, організація
діловодства та архівного зберігання документів, загальні правила етичної
поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування. Стан подання декларацій.
23 лютого 2018 року в актовій залі КУ РДЮСШ «Ровесник» відбувся
публічний звіт голови райдержадміністрації «Про підсумки діяльності
Бершадської районної державної адміністрації за 2017 рік».
До 95- річчя утворення району Бершадським районним краєзнавчим
музеєм презентовано банер "Бершадщина - туристична" з світлинами
туристичних об'єктів культурної спадщини нашого району на
Всеукраїнському конкурсі-огляді агітколективів "Земля - наш спільний дім",
який
відбувся
у
Бершадській
ЗОШ
I-III
ст.
№1.
Учителем географії Флоринської ЗОШ I-III ст. проведено урок "Бершадщина
моя - мій рідний дім", та співробітником музею прочитано лекцію "Стежками
рідного краю", оформлено виставку "Це край, де ми родились і живем".
Протягом І кварталу 2018 року проведено планові та термінові засідання
дорадчих органів, а саме:
- оперативного штабу з питань вжиття невідкладних заходів у разі
виникнення надзвичайних ситуацій протягом осінньо – зимового періоду;
- організаційного комітету з підготовки та відзначення на Бершадщині Дня
Соборності України та 100- річчя бою під Крутами;
- засідання правління громадської ради райдержадміністрації;
- засідання організаційного комітету по підготовці та проведенню заходів з
нагоди відзначення на Бершадщині Дня вшанування учасників бойових дій
на території інших держав, 29 річниці виведення військ колишнього СРСР із
республіки Афганістан та Дня Героїв Небесної Сотні, відзначення дня
народження Тараса Шевченка та Міжнародного дня прав жінок і миру;
- засідання громадської ради при Бершадській райдержадміністрації;
- засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів
для формування нового складу громадської ради при Бершадській
райдержадміністрації;
- засідання ініціативної групи з формування нового складу громадської ради
при Бершадській райдержадміністрації за участю 7 членів ініціативної групи
із 9;
- засідання робочої групи з питань увічнення пам’яті бершадців, загиблих під
час проведення антитерористичної операції;
- засідання комісії з питань нагород при районній державній адміністрації, яка
розглянула питання щодо поданих до нагородження кандидатур на Почесну
відзнаку «За заслуги перед Вінниччиною»;
- засідання ініціативної групи з формування нового складу громадської ради
при Бершадській райдержадміністрації;
- засідання ініціативної групи з формування нового складу громадської ради
при Бершадській райдержадміністрації, у зв’язку із завершенням терміну,

наданого для перевірки документів та виправлення недоліків, відповідно
вимог Типового положення;
- засідання Комісії з питань захисту прав дитини, яка прийняла 8 рішень на
користь дітей;
- засідання Молодіжної ради районного комітету профспілки працівників
державних установ.
Крім того:
- колектив райдержадміністрації та актив району зустрічав земляків
військовослужбовців 59-ї мотопіхотної бригади, що повернулася із зони
бойових дій на сході України на місце своєї постійної дислокації у м. Гайсин;
- члени оперативного штабу взяли участь у селекторній нараді
облдержадміністрації з питання вжиття невідкладних заходів у разі
виникнення надзвичайних ситуацій, у зв'язку з погіршенням погодних умов;
- 22 лютого відбувся ІІІ регіональний форум «Кроки до розвитку громад»
мета якого сприяти регіональному розвитку Вінницької області за рахунок
місцевих, інвестиційних та додаткових ресурсів, а також здійснення
комплексу заходів, направлених на покращення іміджу області та розвиток
бізнес-середовища;
- 16, 28 лютого в залі засідань РДЮСШ «Ровесник» відбувались чергові сесії
районної ради сьомого скликання на які запрошувались начальники
управлінь та відділів райдержадміністрації;
- відділом державних соціальних інспекторів управління соціальної та
молодіжної політики у березні по погосподарських книгах Бирлівської
сільської ради було здійснено звірку складу сім’ї 35 одержувачів житлових
субсидій та Флоринської сільської ради складу сім’ї 16 одержувачів житлових
субсидій (що нараховані та виплачені в липні – жовтні 2017), які
зареєстровані та проживають на території сіл Бирлівка та Флорине;
- членами комісії з питань захисту прав дитини здійснено відвідування
багатодітних сімей Осіївської сільської територіальної громади та обстежено
умови проживання та виховання дітей в окремих неблагополучних сім’ях;
- члени районного оперативного штабу взяли участь у селекторній нараді
облдержадміністрації з питань вжиття невідкладних заходів у разі
виникнення надзвичайних ситуацій, у зв'язку з погіршенням погодних умов;
- підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності
закладів культури і туризму району в 2017 році та пріоритети на 2018 рік
заслухано на підсумковій галузевій нараді;
управлінням
агропромислового
та
економічного
розвитку
райдержадміністрації за участю Бершадського відділення ФССУ у
Вінницькій області було організовано та проведено навчання на ІІ-V групи
допуску з електробезпеки;
- з 26 по 30 березня членами робочої групи здійснено перевірку виконавчого
комітету Голдашівської сільської ради щодо здійсненням ним делегованих
повноважень органів виконавчої влади;
- робочою групою райдержадміністрації проведено роботу з вивчення стилю,
форм і методів роботи служби у справах дітей райдержадміністрації та
надано методичну допомогу;

- з 26 по 30 березня поточного року комісією Головного управління здійснено
комплексну перевірку та оцінено Бершадську районну ланку територіальної
підсистеми цивільного захисту щодо виконання вимог законів та інших
нормативно - правових актів з питань техногенної, пожежної безпеки та
цивільного захисту.
Голова адміністрації:
- провів засідання “круглого столу” щодо встановлення у м. Бершадь
пам'ятного знаку “Борцям за волю України”;
- прийняв участь у засіданні постійної комісії районної ради з питань
бюджету та економічних реформ.
- провів робочу нараду за участю начальника Бершадської дільниці
Гайсинського управління з експлуатації газового господарства
щодо
узгоджених заходів, зменшення споживання природного газу в районі, у
зв’язку із введенням кризової ситуації надзвичайного рівня в
газорозподільній системі України.
Голова райдержадміністрації перебуваючи у Джулинській об'єднаній
територіальній громаді оглянув стан підготовки соціального житла для осіб з
числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які досягли
повноліття (від 18 до 23 років), відвідав дитячий будинок сімейного типу
родини Чечельницьких.
14 березня у День українського добровольця голова поклав квіти до
пам’ятного знаку та меморіальних дощок загиблим на сході землякам: Герою
України Юрію Коваленку та добровольцю В’ячеславу Дремлюху.
Проведено урочисті та святкові заходи, а саме:
- до Дня Соборності України проведено урочистості збори та покладання
квітів, виставку, патріотичну бесіду;
- до 100 - річчя бою під Крутами проведено патріотичні години, уроки
історичної правди;
- до 29-ї річниці виведення військ з Афганістану та Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав урочисті збори,
нагородження та тематичний концерт патріотичної пісні, зустріч учнів з
воїном-афганцем, турнір з волейболу, тематичні виставки;
- до Дня Героїв Небесної Сотні проведено мітинг – реквієм, відкрито
районний музей Гідності і Свободи , виставку “В їхніх серцях жила Україна»,
годину – реквієм «Небесній Сотні шана й молитви, за чисті душі, що злетіли
в небо», до пам'ятного знаку покладено живі квіти;
- до 104-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка районний конкурс
читців «Кобзар і Україна», мітинг, літературно – музичну композицію,
виставки;
- заходи до Міжнародного дня рідної мови, з нагоди 74-ї річниці визволення
Бершадщини від нацистських загарбників, Міжнародного дня жінок і миру.
Учасники самодіяльності району (дитячої творчості) приймали участь у
фестивалях - конкурсах «Український унісон»,"Мамине щастя", «МУЗИЧНИЙ
ОЛІМП — 2018».

Митці району запрошувались на мистецький проект «Різдво в Буші».
У першому кварталі 2018 року спортсмени району приймали участь у
змаганнях: з міні-футболу серед юнаків 2008-2009 р. н. нагороджені кубком

та грамотою; з футзалу серед дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей,
вимушених переселенців із зони проведення АТО і дітей, батьки яких
загинули під час проведення АТО, віком 13-15 років - посіли 5 місце;
з волейболу, греко-римської боротьби, боротьби сумо серед молоді та
молодших юнаків, з баскетболу серед юнаків та дівчат за програмою
Спартакіади школярів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ст. в яких
прийняли участь 12 команд, з волейболу серед юнаків за програмою
Спартакіади школярів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ст.,
з боротьби сумо серед дітей (до 12 років), з волейболу серед дівчат за
програмою Спартакіади школярів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ
ст., в яких прийняли участь 7 команд, шашок — 64, за програмою районної
спартакіади з настільного тенісу серед освітян, змагались 17 команд.
Спортсмени району прийняли участь у міжобласних змаганнях з
футболу серед юнаків в м. Умань, 25-тому ювілейному Чемпіонаті України з
армспорту серед дорослих. Вперше чемпіонат України приймала Вінницька
земля, 180 спортсменів з 24 областей України. Наші спортсмени успішно
виступили на даних змаганнях і вибороли 3 медалі. Фінальні матчі
аматорської волейбольної ліги ВТО ВФСТ "Колос" відбулися у м.Тульчин,
серед команд першої ліги найкращими стали наші земляки - команда
волейболістів-чоловіків Бершадського району.
Більшість заходів проведених у І кварталі 2018 року розміщено на веб – сайті
райдержадміністрації та сторінках районної газети «Бершадський край» у повному
обсязі зі світлинами. На веб – сайті райдержадміністрації також можна переглянути
інформацію
про роботу архівного сектору
та
про стан посівів
сільськогосподарських культур, звіт про роботу районної робочої група з питань
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Головний спеціаліст сектору організаційної
роботи відділу діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
05 квітня 2018р.
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