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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи райдержадміністрації за ІІ квартал
2017 року
Аналіз виконання плану роботи райдержадміністрації за ІІ квартал
2017 року та узагальнення інформації щодо його виконання із управлінь,
відділів та служб райдержадміністрації свідчить, що 99,2% запланованих
заходів проведено.
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.
Системно проводяться наради у заступників для вирішення окремих
проблем соціально-економічного розвитку з керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків)
Відповідно до плану роботи райдержадміністрації щопонеділка
систематично 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 ІІ кварталу
проведено 7 таких прийомів, голова
побував у закладах соціальної сфери сіл та познайомився з їх роботою
відмітив зміни, що відбулися на території населених пунктів та об'єктах
соціальної сфери.
Голова та
заступники голови райдержадміністрації приймали
участь у роботі загальних зборів громадян за місцем проживання
Голдашівської, Осіївської, Кошаринецької, М'якохідської територіальних
громад на яких сільські голови звітували про проведену роботу за 2016 рік.
На плановому засіданні колегії райдержадміністрації розглянуто 6
питань.
Протягом кварталу проведено наради апарату райдержадміністрації на
порядку денному яких розглянуто п'ять питань та нараду з керівниками
відділів, секторів, спеціалістів апарату та структурних підрозділів
райдержадміністрації де також розглянуто 5 питань.
Проведено галузеві наради, а саме: за підсумками проходження
опалювального сезону 2016 -2017 років, працівників культури району за
участю начальника управління культури і мистецтв Вінницької
облдержадміністрації С. Городинського з питань проведення робіт по
облаштуванню погруддя Т.Г. Шевченку на центральній площі міста з

організації у поточному році оздоровчої кампанії шкільної молоді відпочинок у пришкільних таборах та оздоровлення у стаціонарних закладах.
Головою райдержадміністрації проведено робочі зустрічі:- із
жителями міста Бершадь, які використовують земельні ділянки відстійників
колишнього цукрового заводу для вирощування городини та не погоджуються
із розміщенням сонячної електростанції на даній території та із власником
Красносільського цукрового заводу;
- із матір'ю Героя України (посмертно) Юрія Коваленка;
- 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.
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, відкривав урочисті заходи з нагоди Дня журналіста, був учасником
церемонії відкриття пам’ятного знака жертвам Голокостув с. Осіївка, приймав
участь у роботі розширеного засідання постійної комісії районної ради 7
скликання з питань освіти, культури, роботи з молоддю та духовного
відродження, провів зустріч з помічниками – консультантами народного
депутата М. Кучера, прийняв участь в урочистому відкритті чемпіонату
України з городкового спорту, у святкуванні “Останнього дзвоника”
Бершадською школою №3 І-ІІІ ступенів, вручав нового шкільного автобуса
Флоринській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Протягом квітня - червня відбулися засідання:
- організаційного комітету з відзначення на Бершадщині 31–ї річниці
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, Дня пам'яті та примирення, 72-ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня скорботи та
вшанування пам’яті жертв війни в Україні та Дня Конституції України;
- комісії із визначення розміру відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам, з питань захисту прав дитини, Центральної експертно перевірної комісії Укрдержархіву, спільне засідання районної комісії з питань
техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та Державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації;
- 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;
- чергове засідання робочої групи по розгляду звернення Коломієць В.Ю. доньки загиблого в зоні АТО, Юрія Барашенка;
- колегії відділу освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації;
- районний семінар клубних працівників з музичного жанру
на базі Війтівського сільського будинку культури;

- чергове засідання громадської ради при Бершадській райдержадміністрації.
Голова райдержадміністрації, заступники голови, начальники управлінь
та відділів взяли участь у роботі 10, 11 сесій районної ради 7 скликання.
Працівники райдержадміністрації провели організаційні заходи щодо
семінару-тренінгу в рамках проекту «Село. Кроки до розвитку (Вінниччина
2017)» Координатором конкурсу на Вінниччині - Спілкою підприємців
«Стіна», для ініціативних громадян, що бажають створити або розширити
власну справу в сільській місцевості.
Долучилися до роботи комісії відділу комплектування та призову, яка
проводила перевірку Бершадського районного військового комісаріату. В
форматі перевірки відбулася нарада з питань підведення підсумків весняного
призову 2017 року та вдосконалення обліково – призовної роботи.
Протягом кварталу проведено - Всеукраїнську акцію «Серце до серця»,
«День довкілля», урочисті проводи юнаків до лав Збройних Сил України,
низку заходів до Дня пам'яті та примирення, 72 - ї річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, до дня Європи на Бершадщині, до Дня
сім'ї та Дня матері, Всесвітнього дня вишиванки, до Дня захисту дітей, до
Дня державної служби та Дня Конституції України.
Урочистий мітинг та покладання квітів - до пам’ятного знаку жертвам
аварії на ЧАЕС, в День пам'яті та примирення, в День скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни до Меморіалу Слави.
Організовано та проведено районні конкурси та фестивалі, звітні
концерти, акції та виставки, відзначено професійні свята.
Утворено організаційний комітет для проведення в 2017 році на
території району екологічного фестивалю «О.Б.Р.І.Й»,
Протягом ІІ кварталу досягнуто високих спортивних здобутків на
районних, обласних та міжнародних змаганнях, турнірах та чемпіонатах з
шашок, футболу, греко-римської боротьби, армреслінгу, городкового спорту.
Більшість заходів проведених протягом ІІ кварталу розміщено на веб – сайті
райдержадміністрації та сторінках районної газети «Бершадський край» зі
світлинами.

Головний спеціаліст відділу організаційної
роботи, інформаційної
діяльності і комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
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