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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи райдержадміністрації за листопад
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 жовтень
2017 року
(затвердженого розпорядженням голови від 28.08.2017 № 404).
Протягом листопада 2017 року управліннями, відділами та службами
райдержадміністрації проведено ряд засідань перевірок, нарад, обстежень, а
саме:
Дата проведення
02.11.2017
03.11.2017
03-06.11.2017
08.11.2017
08.11.2017

08.11.2017
09.11.2017
09.11.2017

14.11.2017

15.11.2017

Назва заходу
Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках
М'якохідської сільської ради
Заходи до Дня працівника соціальної сфери

Чемпіонат України з городкового спорту у закритому приміщенні
Перевірка достовірності інформації від виконавчого комітету Кидрасівської
сільської ради та сільськогосподарських товариств для призначення всіх
видів державних соціальних допомог.
Здійснення контролю за організацією виховної роботи в навчально виховних закладах Війтівської сільської ради. Обстеження умов проживання
дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Проведення
профілактичних рейдів «Кризова сім’я», «Діти вулиці»
Відкриття погруддя Т.Г. Шевченку, інклюзивного дитячого майданчика
Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації
Заходи до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва, Дня української писемності і мови (написання Всеукраїнського
диктанту)

Перевірка стану виконання розпису бюджетів територіальних
громад по власних і закріплених доходах Тернівської сільської
ради
Перевірка фактів самовільного будівництва індивідуальних
будинків та сільськогосподарських будівель с. Джулинка

16.11.2017

Перевірка ведення зального діловодства, діловодства за зверненнями
громадян та за запитами на публічну інформацію (надання методичної
допомоги)

17.11.2017

Перевірка роботи виконкому Устянської сільської ради з питань
виконання районної програми “Захистимо дитинство” на період
2017-2020 роки

20.11.2017
21.11.2017

Перевірка фактів самовільного будівництва індивідуальних будинків та
сільськогосподарських будівель м. Бершадь
Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках

22.11.2017
23.11.2017

28.11.2017
29.11.2017

30.11.2017

Дяківської сільської ради
Перевірка правильності доведення лімітів по бюджетних установах по
електроенергії
Устянської сільської ради
Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації

Засідання комісії з питань прав захисту дитини
Перевірка стану утримання дітей – сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів,
піклувальників Устянської сільської ради
Перевірка якості будівельних робіт, наявності проектної
документації на будівництво та дозволу державних органів на
об’єктах с. Лісниче

Продовжується
практика
щоденних
нарад
голови
райдержадміністрації із заступником 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 заступника для вирішення окремих
проблем соціально - економічного розвитку з керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації.
Щосереди
практикується
виїзний
прийом
громадян
головою
райдержадміністрації у територіальних громадах району за окремим
графіком.
Нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації,
територіальних органів центральних міністерств та відомств, організацій та
установ району на якій розглянуто чотири питання щодо освітянської та
медичної реформ, проведення пенсійних виплат, аналізу роботи сайту за

жовтень.
Нарада з керівниками відділів, секторів, спеціалістів апарату
райдержадміністрації. відбулась 02 листопада під час якої обговорено
підсумки роботи за 9 місяців 2017 року відділів та спеціалістів апарату
райдержадміністрації.
Голова адміністрації:
- відвідав Шляхівську громаду в якій завершено реалізацію проекту
«Міні-футбол для жителів громади – круглий рік», реконструйовано
спортивний майданчик під міні-футбольне поле з штучним покриттям та
сучасний стадіон «Шляхова Арена»;
- побував з робочим візитом на ДП «Укрспирт» Бершадське місце
провадження діяльності та зберігання спирту і ознайомився з роботою,
планами, проблемами підприємства;
- взяв участь у роботі 14 сесії районної ради 7 скликання;
- 8 листопада 2017 року в м. Бершаді на площі Героїв України відкрив
пам’ятний знак Тарасу Шевченку та унікальний інклюзивний дитячий
майданчик;

- приймав участь в урочистостях з нагоди Всеукраїнського Дня працівників
культури та майстрів народного мистецтва.
- вшанував хліборобів району з нагоди Дня працівників сільського
господарства, урочисті заходи проведено під девізом “Тобі, Україно, наш
хліб запашний!..”
В рамках заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи:
- покладено квіти до пам’ятних дощок Герою України Юрію Коваленку та
В’ячеславу Дремлюху у Бершадській ЗОШ І – ІІІ ст. №3, Юрію Коваленку
на фасаді районного будинку культури та пам’ятного знака В’ячеславу
Дремлюху на вулиці ім. В. Дремлюха;
-у залі Пам’яті Яланецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів відбулася
зустріч із учасником Революції Гідності Юрієм Мазутом під девізом
«Наш дух не зламати, свободу не вбити»;
-проведено громадсько-політичну акцію «Україна – країна нескорених»,
-в Бершадській центральній районній бібліотеці відбулась година - зустріч
«Майдан. Україна. Шлях до свободи»;
-в районному краєзнавчому музеї відкрито фотовиставку «Наш дух не
зламати, свободу не вбити!».
У листопаді проведено засідання:
організаційного комітету щодо підведення підсумків районного
огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту в
територіальних громадах району у 2017 році;
- організаційного комітету по проведенню заходів з нагоди відзначення на
Бершадщині Дня Гідності та Свободи та заходів у зв’язку з 85-ми роковинами
Голодомору 1932-1933 років в Україні;
- комісії з питань захисту прав дитини;
- конкурсної комісії з проведення відбору та визначення переможців
районного конкурсу серед міської та сільських рад з розвитку соціальної
інфраструктури та благоустрою території;
- районної робочої групи з питань забезпечення контролю за додержанням
законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості
населення.
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.
Крім того:
- мітинг та покладання квітів, колосків до пам’ятного знаку жертвам
Голодомору з нагоди 85- тих роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні;
- вечір – портрет з нагоди 118 – ої річниці від дня народження Родіона
Скалецького;
- члени волонтерського штабу «Турбота» та учасниці гурту «Оберіг»
відвідали одиноких людей похилого віку в будинку пристарілих села
Маньківка з концертною програмою.
Аматори та самодіяльність прийняли участь:
- обласному (м. Іллінці) фольклорному театралізованому святі «Ювілейна
зустріч у куми»;

- гала-концерті (м. Львів) найкращих учасників ХУІІІ Всеукраїнського
фестивалю мистецтв "Сурми звитяги".
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.
Перший тур ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018»,
розпочато з номінацій: «Українська мова і література», «Німецька мова»,
«Фізика», «Фізична культура».
Спортивні події листопада:
- змагання з баскетболу серед юнаків за програмою Спартакіади школярів
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст., в яких прийняли участь 14
команд;
-з боротьби сумо на Кубок області серед дітей це учні від 12 до 16 років, в
яких взяли участь 130 учасників, чемпіонами повернулися 5 учасників
команди;
- змагання ІІ туру Вінницької обласної ліги аматорського волейболу ФСТ
"Колос" серед чоловічих команд у спортивній залі Бершадського медичного
коледжу;
- перше коло чемпіонату Вінницької області з дитячо-юнацької футбольної
ліги серед дитячих команд 2003-2004 років народження. В результаті
футбольного сезону 2017 року ДЮСШ «Бершадь» займає І місце.
- восьмий відкритий турнір з греко-римської боротьби серед юнаків на призи
пам’яті майстра спорту СРСР Лисуна Д.О., який зібрав 480 учасників (м.
Черкаси);
- Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед юнаків 2003-2009
років народження присвячений майстрам спорту Гайсинщини, на який
приїхали 16 команд з різних міст України, Молдови – це 280 учасників.
Більшість заходів проведених у листопаді розміщено на веб – сайті
райдержадміністрації та сторінках районної газети «Бершадський край» зі
світлинами. На веб – сайті райдержадміністрації також можна переглянути
підсумкову інформацію про роботу ЦНАПу за 10 місяців 2017 року та про роботу
архівного сектору у листопаді.

Головний спеціаліст відділу організаційної
роботи, інформаційної
діяльності і комунікацій з громадськістю
апарату
Н. Бичкова
5 грудня 2017 р.
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