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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи райдержадміністрації за липень
2017 року
Відповідно до пункту 14 регламенту роботи райдержадміністрації
затвердженого розпорядженням голови адміністрації від 17.12.2016 року №
578 відділом організаційної роботи, інформаційної діяльності і комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації на основі поданої інформації
начальниками управлінь, відділів та
служб райдержадміністрації
проаналізовано виконання плану роботи за липень 2017 року (затвердженого
розпорядженням голови від 23.06.2017 № 311).
Протягом липня 2017 року управліннями, відділами та службами
райдержадміністрації проведено ряд засідань перевірок, нарад, обстежень, а
саме:
Дата
проведення

Назва заходу

04.07.2017
06.07.2017

Засідання комісії з прав захисту дитини
Обстеження умов проживання дітей із сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах. Проведення профілактичних рейдів «Кризова сім’я»,
«Діти вулиці» на території міської ради
Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках
Лісниченської сільської ради
Перевірка якості будівельних робіт, наявності проектної документації на
будівництво та дозволу державних органів на об’єктах м. Бершадь
Перевірка достовірності інформації від виконавчих комітетів
Шляхівської, Серебрійської сільських рад та сільськогосподарських
товариств для призначення всіх видів державних соціальних допомог
Здійснення контролю за організацією виховної роботи в навчально виховних закладах сільської ради по с. Джулинка
Заходи до Дня родини
Нарада керівників сільськогосподарських формувань за підсумками роботи
у тваринництві за І півріччя 2017 року
Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації
Перевірка стану діловодства та збереження НАФ в управління соціальної
та молодіжної політики райдержадміністрації

07.07.2017
07.07.2017
07.07.2017

07.07.2017
08.07.2017
11.07.2017
13.07.2017
14.07.2017
16.07.2017

Заходи до Дня бухгалтера України

18.07.2017 Перевірка якості будівельних робіт, наявності проектної документації на
19.07.2017
20.07.2017
21.07.2017

будівництво та дозволу державних органів на об’єктах с. Баланівка
Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках
Тернівської сільської ради
Перевірка стану виконання розпису бюджетів територіальних громад по
власних і закріплених доходах Устянської сільської ради
Перевірка якості будівельних робіт, наявності проектної документації на
будівництво та дозволу державних органів на об’єктах с. Лісниче

26.07.2017
27.07.2017

27.07.2017
28.07.2017
28.07.2017

Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках
Лісниченської сільської ради
Перевірка стану утримання дітей – сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів,
піклувальників Шляхівської сільської ради
Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації
Заходи до Дня хрещення Київської Русі -України, Дня працівників торгівлі
Засідання колегії райдержадміністрації та Координаційної ради при голові
районної ради

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 Яланець, П'ятківка, Лісниче.
28 липня на спільному засіданні колегії Бершадської районної
державної адміністрації та Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування при голові районної ради розглянуто питання: “Про стан
довкілля в районі та хід виконання районної програми поводження з
твердими побутовими відходами в Бершадському районі на 2016-2018 роки,
затвердженої рішенням 7 сесії районної ради 7 скликання від 11 жовтня 2016
року” за участю членів колегії та членів Координаційної ради.
25 липня проведено нараду з керівниками відділів, секторів,
спеціалістів апарату райдержадміністрації на порядку денної якої розглянуто
два питання:
1. Про організацію виконання доручення голови райдержадміністрації від
21.07.2017 року №01.1-13/3521 та розроблення Карти пріоритетів і цілей
структурного підрозділу.
2. Про виконання доручення від 24.05.2017 №01.1-13.1/2265 щодо
упорядкування та передачі документів до архівного сектору.
11 липня голова райдержадміністрації прийняв участь у засіданні
постійної комісії районної ради з питань бюджету та економічних реформ,
де розглядались питання, які внесені до порядку денного 12 сесії районної
ради.
Протягом
липня 2017 року при Бершадській районній
держадміністрації відбулися засідання комісій:
- два з питань захисту прав дитини. На порядок денний якої було винесено
12 питань та прийнято рішення на користь дітей;

- з визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам;
- термінове засідання районної надзвичайної протиепізоотичної комісії при
райдержадміністрації;
- з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
- організаційного комітету щодо відзначення Дня незалежності України;
- з питань нагород;
з визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам.
З робочим візитом у Бершаді побував голова обласної ради А.
Олійник разом із заступником керівника виконавчого апарату обласної ради І.
Хмілем відвідали об’єкти обласної комунальної власності та вручили
керівнику бюро технічної інвентаризації рішення сесії Вінницької обласної
ради про продовження з нею контракту до 2020 року.
Далі гості побували у Бершадському медичному коледжі, оглянули
приміщення гуртожитку, спортивну залу та навчальний корпус.
Серед спортивних подій липня:
- міжобласний турнір «Odessa Cup 2017» серед дітей 2003 року народження у
м. Южний Одеської області;
- Всеукраїнський меморіал зі стрільби стендової, пам’яті ветерана
сільськогосподарського виробництва Бориса Булки серед дорослих та
Чемпіонат Вінницької області серед юнаків та дівчат в с. Маньківка.
Серед культурно мистецьких заходів липня:
- обласний конкурс сучасної популярної музики «Музика літа»
в м.
Калинівка запрошувалися вокально - інструментальні ансамблі, диксиленди
та рок гурти. Від району у конкурсі взяли участь «народний» вокально інструментальний ансамбль «Фортуна+» Бершадського міського будинку
культури та «зразковий» вокально - інструментальний ансамбль «Явір»
Маньківського сільського будинку культури. За результатами конкурсу ВІА
«Фортуна +» здобула ІІ місце, а ВІА «Явір» - приз глядацьких симпатій;
- до Дня хрещення Київської Русі - України у виставковій залі районного
краєзнавчого музею відкрилася виставка "Коли святі усміхаються". На
виставці експонуються вишиті ікони майстринь - вишивальниць району;
- театралізоване свято Івана Купала. в міському парку відпочинку;
- дводенний, благодійний еко - музичний фестиваль
у
парку
«АНТАЛЬКА», с. ФЛОРИНЕ, за підтримки народного депутата М. Кучера.
3 липня 2017 року в актовій залі редакції районної газети «Бершадський
край» відбувся творчий вечір присвячений 70-річному ювілею заслуженого
журналіста України, почесного редактора газети, краєзнавця, літератора
Петра Васильовича Маніленка.
В музеї культури села та галереї Прокопа Колісника в селі Поташня 21
липня відбувся творчий вечір «Серцем і душею наповнене слово»,
приурочений 60 літньому ювілею визнаного митця малярської і словесної
справи - художника, поета, публіциста - Прокопа Миколайовича Колісника.

Більшість заходів проведених у липні розміщено на веб – сайті
райдержадміністрації та сторінках районної газети «Бершадський край» зі
світлинами, а також вміщено інформацію про підсумки роботи за липень
архівного сектору райдержадміністрації.
Головний спеціаліст відділу організаційної
роботи, інформаційної
діяльності і комунікацій з громадськістю
апарату
Н. Бичкова
4 серпня 2017 р.
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