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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи райдержадміністрації за ІУ квартал
2017 року
Аналіз виконання плану роботи райдержадміністрації за ІУ квартал
2017 року та узагальнення інформації щодо його виконання із управлінь,
відділів та служб райдержадміністрації свідчить, що 98,7% запланованих
заходів проведено.
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.
Системно проводяться наради у заступника для вирішення окремих
проблем соціально-економічного розвитку з керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації.
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.
На плановому засіданні колегії районної державної адміністрації
розглянуто блок питань щодо надання освітніх послуг, розвитку сімейних
форм виховання та соціальний супровід дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування, дітей які перебувають в складних життєвих
обставинах та впровадження соціальних заходів спрямованих на підтримку
малозахищених верств населення.
Протягом жовтня - грудня
проведено наради з керівниками
структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів
центральних міністерств та відомств, організацій та установ району до
розгляду внесено чотири питання щодо освітянської та медичної реформ,
проведення пенсійних виплат, аналізу роботи сайту за жовтень. На
нарадах з керівниками відділів, секторів, спеціалістів апарату
райдержадміністрації розглянуто 5 питань.
Проведено галузеві наради з питань організації ведення військового
обліку військовозобов’язаних і призовників та підсумків призову громадян на
строкову службу та за контрактом у 2017 році та з головними бухгалтерами
розпорядниками районного бюджету, міською та сільськими радами.
Протягом кварталу проведено 12 засідань консультативно - дорадчих
органів під час яких розглянуто 12 питань.

Голова райдержадміністрації приймав участь у роботі 14 та 15 сесій
районної ради 7 скликання.
Голова адміністрації протягом ІУ кварталу відвідав 7 територіальних
громад, загальноосвітню школу, підприємство, приймав участь у заходах з
нагоди професійних свят працівників культури, сільського господарства,
відкрив пам’ятний знак Тарасу Шевченку та унікальний інклюзивний
дитячий майданчик, брав участь у відкритті пам’ятного знака загиблим
односельчанам в різні історичні періоди в с. Сумівка.
Зустрічався з головою Сорокського району Республіки Молдова
Геннадієм Мунтяном, першим заступником начальника Головного
управління ДСНС України Вінницькій області Олегом Андрущенком.
Відвідав батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу родини
Марченкових та вручив посвідчення почесного звання “Мати-героїня”
жительці с. Голдашівка Нікітіній Інессі Юріївні.
Управліннями та відділами організовано та проведено заходи до Дня
Гідності та Свободи, Дня Захисника України, 85- тих роковин Голодомору
1932-1933 років в Україні, Дня Збройних сил України, 118 – ої річниці від дня
народження Родіона Скалецького, Дня місцевого самоврядування, Дня
вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, Дня Святого Миколая.
29 жовтня 2017 в Шляхівській об’єднаній територіальній громаді (ОТГ)
відбулися перші вибори депутатів сільської ради та сільського голови. До
складу Шляхівської ОТГ увійшли населені пункти: с. Шляхова, с. Завітне, с.
Теофілівка, с.Тирлівка, селище Кавкули. Обрано сільським головою Кравець
Ніну Миколаївну та 14 депутатів по 14 округах.
В загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах
району проведено місячник Цивільного захисту.
Працівники відділу освіти, фізичної культури та спорту Бершадської
райдержадміністрації, районного методичного кабінету взяли участь у
написанні ХVІІ Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності на тему
«Наші пісні».
Відділом державних соціальних інспекторів управління соціальної та
молодіжної політики проведено перевірку довідок, виданих Війтівською
сільською радою для отримання державної соціальної допомоги та
підтверджено їх достовірність.
Аматори та самодіяльність прийняли участь у фольклорному
театралізованому святі «Ювілейна зустріч у куми», гала-концерті найкращих
учасників ХУІІІ Всеукраїнського фестивалю мистецтв "Сурми звитяги",
Ювілейному XV патріотичному дитячо-юнацькому обласному фестивалі
мистецтв «Сурми звитяги», фестивалі вшанування пам’яті видатного
композитора, автора Гімну України, який проводив Міжнародний
благодійний фонд ім. Павла Чубинського, Всеукраїнському фестивалі
патріотичної та козацької творчості «Богдановими шляхами» ім. Миколи
Моцика, обласному мистецькому проекті “Ми славу козацьку несем у віки”,
Міжнародному телевізійному фестивалі-конкурсі пісенного мистецтва
"Різдвяні октави”, ІV Всеукраїнському багатожанровому конкурсі мистецтв

«Подільський Зорепад», Міжнародному багатожанровому фестивалі творчих
досягнень «ЧАЙКА».
Серед спортивних подій ІУ кварталу змагання на виїзді з
баскетболу,
боротьби сумо, аматорського волейболу, чемпіонату Вінницької області з
дитячо-юнацької футбольної ліги, відкритого турніру з греко-римської
боротьби, Всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби, відкритого
міжобласного турніру з міні-футболу, кубку України з армрестлінгу,
зимового чемпіонату області зі стрільби кульової.
Крім того в районі проведено:
- фінальні змагання з футболу за програмою районної Спартакіади серед
ЗОШ І-ІІІ ст.;
- спортивне свято, присвячене Дню захисника України, Дню Українського
козацтва, Покрові Пресвятої Богородиці та з нагоди 50-річчя бершадського
футболу. У програмі свята змагання з волейболу, легкої атлетики та
показові виступи майстрів карате і боксу, товариський матч ветеранських
команд ФК "Бершадь" та "Динамо" (Київ);
- районна спартакіада з настільного тенісу серед загальноосвітніх навчальних
закладів І-ІІІ ст. на базі с. Війтівка;
- районна спартакіада допризовної молоді з фізичної підготовки серед учнів
10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів;
-районний турнір з міні-футболу між командами «Держслужбовець» і ДПРЧ
-16 (пожежна частина);
- міжрайонні зональні змагання з футболу за програмою обласної
Спартакіади серед загальноосвітніх навчальних закладів;
- традиційний турнір з баскетболу серед чоловічих команд.
- відбіркові районні змагання із стрільби кульової серед юнаків та дівчат;
- міжрайонні змагання із стрільби стендової серед дорослих та юнаків.
Більшість детальнішу інформацію про заходи проведені у ІУ кварталі 2017
року можна переглянути на веб – сайті райдержадміністрації та сторінках
районної газети «Бершадський край» зі світлинами.

Головний спеціаліст сектору організаційної
роботи, відділу діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату
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