УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28 березня 2018 року __

Бершадь

№

154

__

Про затвердження плану роботи
районної державної адміністрації на ІІ квартал 2018 року
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» та Регламенту роботи Бершадської районної державної
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від
24 січня 2018 року № 34:
1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на другий
квартал 2018 року, що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації,
її апарату забезпечити виконання заходів та інформувати відділ діловодства,
організаційної роботи, інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації до 05 липня 2018 року.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації та керівника апарату
відповідно до розподілу обов’язків.
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

В.Ольшевський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
28 березня 2018 року № _ 154 _

ПЛАН
роботи районної державної адміністрації на другий квартал 2018 року
№
розділу

Назва розділу

№
пунктів

І.

Основні організаційні заходи, що здійснюватимуться райдержадміністрацією

1-12

ІІ.

Питання для внесення на розгляд сесії районної ради

13-19

ІІІ.

Проведення засідань комісій, робочих груп, координаційних рад, дорадчих органів

20-43

ІV.

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації

44-71

V.

Доповідні записки, інформації та довідки

72-110

УІ.

Проведення колегій, семінарів, нарад, засідань комісій та інших заходів, які будуть проводитись в
структурних підрозділах райдержадміністрації за участю керівництва райдержадміністрації

111-113

VІІ.

Комплексні та цільові перевірки

114-135

VІІІ.

Перелік нормативно-правових актів, реалізація яких буде контролюватись у ІІ кварталі 2018 року

ІХ.

Відзначення пам’ятних дат та професійних свят

Х.

Проведення районних спортивних змагань

№
з/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Зміст заходу

Термін
Відповідальні
виконання
виконавці
І. Основні організаційні заходи, що здійснюватимуться райдержадміністрацією
Засідання колегії райдержадміністрації
У відповідності Заступник голови
до річного плану райдержадміністрації
Наради з керівниками структурних підрозділів
Перший
Відділ діловодства, організаційної
райдержадміністрації та її апарату, територіальних органів
понеділок
роботи та інформаційної діяльності
центральних відомств (згідно з річним планом)
кожного місяця апарату райдержадміністрації
Наради у заступника голови райдержадміністрації із Щопонеділка Заступник голови
керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації
райдержадміністрації
Наради апарату райдержадміністрації
Щопонеділка Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Нарада керівника апарату райдержадміністрації із повним
Третій понеділок Відділ діловодства, організаційної
складом апарату, керівниками та працівниками структурних
місяця
роботи та інформаційної діяльності
підрозділів
апарату райдержадміністрації
Семінарські заняття з міським і сільськими головами та
Четверта п’ятниця Відділ діловодства, організаційної
секретарями місцевих рад
кожного місяця роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Організація проведення особистого прийому громадян
Згідно
Відділ діловодства, організаційної
керівництвом райдержадміністрації
затвердженого роботи та інформаційної діяльності
графіка
апарату райдержадміністрації
Засідання організаційного комітету по підготовці та проведенні
Протягом
Відділ діловодства, організаційної
заходів до пам’ятних дат та професійних свят
кварталу
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

Організація оздоровлення та відпочинку пільгових категорій Червень-липень Служба у справах дітей
дітей шкільного віку у стаціонарних таборах та санаторіях
райдержадміністрації
Проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу
Квітень
Сектор з питань персоналу апарату
“Кращий державний службовець 2018 року”
райдержадміністрації
Проведення щорічного свята вшанування обдарованої молоді
Травень
Відділ освіти фізичної культури та
«Золотий олімп»
спорту райдержадміністрації
Проведення районного свята «Країна дитячих мрій» до
Червень
Відділ освіти фізичної культури та
Міжнародного Дня захисту дітей
спорту райдержадміністрації
ІІ. Питання для внесення на розгляд сесії районної ради
Внесення змін до рішення 15 сесії районної ради 7 скликання
Фінансове управління
Протягом
«Про районний бюджет на 2018 рік» згідно розпоряджень
райдержадміністрації
кварталу
голови райдержадміністрації
Внесення змін до рішення 15 сесії районної ради 7 скликання
Протягом
Фінансове управління
«Про районний бюджет на 2018 рік»
кварталу
райдержадміністрації
Про виділення коштів для придбання пам’ятного знака Герою
Відділ культури і туризму
Квітень
України Юрію Коваленку
райдержадміністрації
Про виділення додаткових коштів для придбання сценічних
Відділ культури і туризму
Квітень
костюмів для дитячої музичної школи
райдержадміністрації
Сектор з питань цивільного захисту,
взаємодії з правоохоронними органами
Про затвердження Програми “Про забезпечення заходів
Квітень
та оборонної роботи
оборонної роботи в Бершадському районі на 2018-2022 роки”
райдержадміністрації

Про програму зайнятості населення Бершадського району на
період до 2020 року
Про внесення змін та доповнень до рішення41 сесії районної
19. ради 6 скликання від 16.10.2015 “Про районну програму
“Захистимо дитинство” на період 2016-2020 роки”
18.

Квітень
Квітень

Управління соціальної та молодіжної
політики райдержадміністрації
Управління соціальної та молодіжної
політики райдержадміністрації

20.
21.
22.
23.
24.
25.

ІІІ. Проведення засідань комісій, робочих груп, координаційних рад райдержадміністрації
Засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
У разі потреби Управління соціальної та молодіжної
політики райдержадміністрації
Засідання комісії з питань надання соціально-матеріальної
Щомісяця
Управління соціальної та молодіжної
підтримки учасникам АТО та членам їх сімей
політики райдержадміністрації
Засідання комісії з питань надання одноразової матеріальної
Щомісяця
Управління соціальної та молодіжної
допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам
політики райдержадміністрації
Засідання районної комісії з питань встановлення статусу В разі потреби Управління соціальної та молодіжної
учасника війни
політики райдержадміністрації
Засідання районного комітету забезпечення доступності В разі потреби Управління соціальної та молодіжної
інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів
політики райдержадміністрації
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
Засідання комісії з призначення субсидій та соціальної 4 рази на місяць Управління соціальної та молодіжної
допомоги
політики райдержадміністрації

Проведення установчих зборів з формування нового складу
26. громадської ради

Квітень

Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Засідання молодіжної ради райкому профспілки працівників
Квітень
Відділ діловодства, організаційної
27. державних установ району
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Засідання координаційної ради з питань безпечної
Квітень
Управління соціальної та молодіжної
28.
життєдіяльності населення
політики райдержадміністрації
29.Засідання експертної комісії
Квітень, травень Архівний сектор райдержадміністрації
Засідання Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, Квітень-червень Управління соціальної та молодіжної
30. демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та
політики райдержадміністрації
протидії торгівлі людьми

Засідання комісії КТЕБ та НС
31.

Квітень,
червень

Засідання комісії щодо перевірки виконання делегованих
32. повноважень органів виконавчої влади Красносільською
сільською радою
Семінар – практикум з музичного жанру на тему: «Українські
33. народні музичні інструменти. Популяризація музичного
інструмента сопілки в Бершадському районі».
Засідання районного оперативного штабу з підготовки
34. підприємств і організацій до нового опалювального періоду
2018-2019 року
Засідання районної ради соціального партнерства
35.

Травень

Засідання робочої групи з питань забезпечення детінізації
36. економіки району

Щомісяця

Засідання робочої групи із супроводу інвесторів

Травень

Травень

Травень

Щомісяця

37.
Засідання комісії з питань розгляду звернень громадян
38.
39.
40.

Щомісяця
Засідання комісії з питань прав захисту дитини

Щомісяця

Засідання експертної комісії

Протягом
кварталу

Сектор з питань цивільного захисту
взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації
Управління агропромислового та
економічного розвитку,
райдержадміністрації
Управління соціальної та молодіжної
політики райдержадміністрації
Управління агропромислового та
економічного розвитку,
райдержадміністрації
Управління агропромислового та
економічного розвитку,
райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Служба у справах дітей
райдержадміністрації
Головний спеціаліст з питань
мобілізаційної роботи апарату

Засідання організаційного комітету по підготовці та проведенні
41. заходів до пам’ятних дат

Протягом
кварталу

Засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
(в разі потреби)
Засідання громадської ради при районній державній
43. адміністрації

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

42.

44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.

райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Сектор з питань персоналу апарату
райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації

ІУ. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації
Протягом
Фінансове управління
Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік
кварталу
райдержадміністрації
Управління соціальної та молодіжної
Про надання матеріальної допомоги жителям району
Щомісяця
політики райдержадміністрації
Про
соціальну і матеріальну підтримку учасників
Щомісяця
Управління соціальної та молодіжної
антитерористичної операції та членів їх сімей
політики райдержадміністрації
Про підготовку та відзначення Дня пам'яті і примирення та 73
Квітень
Відділ діловодства, організаційної
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Про план роботи районної державної адміністрації на травень
Квітень
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Про проведення у районі “Тижня охорони праці”
Квітень
Управління соціальної та молодіжної
політики райдержадміністрації
Про підготовку та проведення обласного етапу ХІІІ районного
Квітень
Управління соціальної та молодіжної
етапу Всеукраїнської благодійної акції “Серце до серця”
політики райдержадміністрації

Про завершення опалювального сезону 2017-2018 років
51.
52.
53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.
60.

Квітень

Управління агропромислового та
економічного розвитку,
райдержадміністрації
Про вчинення правочину щодо нерухомого майна
Квітень
Служба у справах дітей
райдержадміністрації
Про
затвердження
Порядку
оприлюднення
Квітень
Відділ діловодства, організаційної
райдержадміністрацією наборів даних, які підлягають
роботи та інформаційної діяльності
оприлюдненню у формі відкритих даних
апарату райдержадміністрації
Про паспорти районних бюджетних програм
Квітень - червень Відділ фінансово-господарського
забезпечення апарату
райдержадміністрації
Про встановлення надбавок
Квітень - червень Відділ фінансово-господарського
забезпечення апарату
райдержадміністрації
Про заходи з підготовки та проведення Дня Європи в Україні
Травень
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Про
підготовку
підприємств
житлово-комунального
Травень
Управління агропромислового та
господарства, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів
економічного розвитку,
соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового
райдержадміністрації
періоду 2018-2019 років
Про участь у вихованні дитини того з батьків, хто проживає
Травень
Служба у справах дітей
окремо від неї
райдержадміністрації
Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків
Травень
Управління соціальної та молодіжної
влітку 2018 року
політики райдержадміністрації
Про
перевірку
діяльності
виконавчого
комітету
Травень
Відділ діловодства, організаційної
Красносільської сільської ради щодо здійснення ним
роботи та інформаційної діяльності
делегованих повноважень органів виконавчої влади
апарату райдержадміністрації

Про план роботи районної державної адміністрації на червень

Травень

Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній
дитині

Травень

63. Про направлення дітей в родину для виховання та спільного
проживання
Про план роботи районної державної адміністрації на липень
64.

Червень

Проведення квартальної перевірки наявності документів з
65. грифом секретності

Червень

Про план роботи районної державної адміністрації на ІІІ
66. квартал 2018 року

Червень

Про відзначення на Бершадщині 22-ї річниці Конституції
67. України

Червень

Про стан виконання Указів Президента України, розпоряджень
та доручень КМУ та стан виконавської дисципліни в районній
68. державній адміністрації, районних органах міністерств та
відомств інших центральних органів виконавчої влади (за
результатами колегій)
Про зняття з контролю та продовження терміну дії окремих
69. розпоряджень голови райдержадміністрації

Протягом
кварталу

70. Розпорядження з кадрових питань, надання відпусток та

Протягом

61.
62.

Червень

Протягом
кварталу

Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Служба у справах дітей
райдержадміністрації
Служба у справах дітей
райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Головний спеціаліст з питань
мобілізаційної роботи апарату
райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації

Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Сектор з питань персоналу апарату

відряджень
Про надання, скасування допуску до державної таємниці
71.

кварталу
Протягом
кварталу

У. Доповідні записки, інформації та довідки
Про наповнення рубрики “Новини” райдержадміністрації на
Щомісяця
72. офіційному веб-сайті”

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

райдержадміністрації
Головний спеціаліст з питань
мобілізаційної роботи апарату
райдержадміністрації

Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Про виконання Програми соціально-економічного та
Щомісяця
Управління агропромислового та
культурного розвитку району у 2018 році
економічного розвитку,
райдержадміністрації
Про підсумки роботи центру надання адміністративних послуг
Щомісяця
Відділ з питань надання
адміністративних послуг ЦНАПом
Про стан легалізації тіньової зайнятості
Щомісяця
Управління соціальної та молодіжної
політики райдержадміністрації
Про соціальний супровід, організацію реабілітації, надання
Щомісяця
Управління соціальної та молодіжної
пільг учасникам АТО та демобілізованим
політики райдержадміністрації
Про стан соціальних виплат та субсидій
Щомісяця
Управління соціальної та молодіжної
політики райдержадміністрації
Аналітична довідка про виконання бюджету по видатках
Щомісячно
Фінансове управління
райдержадміністрації
Про результати проведення спеціальної перевірки осіб, В разі потреби Сектор з питань персоналу апарату
уповноважених на виконання функцій держави
райдержадміністрації
Про результати проведення перевірки передбаченої Законом В разі потреби Сектор з питань персоналу апарату
України “Про очищення влади”
райдержадміністрації
Про
моніторинг інвестиційних проектів в галузі Протягом кварталу Управління агропромислового та
агропромислового виробництва
економічного розвитку,

Про суспільно-політичну ситуацію в районі у 1 кварталі 2018
82. року

Квітень

Про хід виконання Регіональної програми розвитку малого і
83. середнього підприємництва на 2018 рік

Квітень

Про розгляд звернень громадян, що надійшли до районної
84. державної адміністрації у І кварталі 2018 року

Квітень

Про роботу загального відділу апарату районної державної
85. адміністрації у І кварталі 2018 року

Квітень

Про стан виконання розпорядчих документів вищестоящих
органів
влади,
документів
та
доручень
голови
райдержадміністрації, роботи з реагування на запити і
86.
звернення народних депутатів України та депутатів місцевих
рад управліннями та відділами райдержадміністрації за
підсумками І кварталу 2018 року
За результатами перевірки стану організації виконання
87. контрольних
документів
у
структурних
підрозділах
райдержадміністрації (відповідно до графіка)
Перевірка своєчасності подання електронних декларацій за
88. 2017 рік державними службовцями райдержадміністрації

Квітень

89.
90.

Про результати роботи відділу з питань надання
адміністративних послуг за І квартал 2018 року
Щодо виконання плану роботи райдержадміністрації за І

Квітень

Квітень
Квітень
Квітень

райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
роботи, та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Управління агропромислового та
економічного розвитку,
райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації

Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Відділ з питань надання
адміністративних послуг
Відділ діловодства, організаційної

квартал 2018р.
Про виконання плану роботи райдержадміністрації за березень

Квітень

91.
На виконання листа облдержадміністрації від 20.09.2011 №011-39-5648 щодо розгляду на засіданнях колегій РДА питань
92. виконавської дисципліни та проведену роботу з організації
виконання контрольних завдань, визначених вищестоящими
органами виконавчої влади
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
16 лютого 2010 року № 68 «Про додаткові заходи з організації
контролю за виконанням актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, інших документів Уряду та центральних
93.
органів
виконавчої
влади,
розпоряджень
голови
облдержадміністрації, реагування на звернення комітетів
Верховної Ради України, народних депутатів України та
депутатів місцевих рад»
На виконання доручення КМУ щодо організації контрольної
94. роботи в місцевих органах виконавчої влади

Квітень

Квітень

Квітень

роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
роботи, інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації

Відділ діловодства, організаційної
роботи, інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації

Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Про роботу з інформаційними запитами у січні-березні 2018
Квітень
Відділ діловодства, організаційної
95. року
роботи, інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Про підсумки виконання бюджету району за І квартал 2018
Квітень
Фінансове управління
96.
року
райдержадміністрації
Оперативна та достовірна інформація районному та обласному Квітень - червень Відділ фінансово-господарського
97. фінансовим управлінням
забезпечення апарату
райдержадміністрації

Про стан реалізації інвестиційних проектів у промисловій та Квітень - червень Управління агропромислового та
98. аграрній сферах
економічного розвитку,
райдержадміністрації
Про періодичне поновлення персональних даних Реєстру.
Травень
Відділ ведення Державного реєстру
99.Достовірність подання відомостей
виборців апарату районної державної
адміністрації
Про виконання плану роботи райдержадміністрації за квітень
Відділ діловодства, організаційної
100.
Травень
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Про релігійну ситуацію в районі
Відділ діловодства, організаційної
Травень
101.
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Про роботу громадської ради при райдержадміністрації
Відділ діловодства, організаційної
Червень
102.
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Про хід виконання районної Програми «Захистимо дитинство
Червень
Управління молодіжної та соціальної
103.
на період 2016 - 2020 років»
політики
Про перевірку виконання ст. 32 ЗУ “Про місцеве
Червень
Служба у справах дітей
104.
самоврядування в Україні” Красносільською сільською радою
райдержадміністрації
Про стан та якість будівельних робіт, наявності проектної
Червень
Сектор містобудування та архітектури
105.документації на будівництво та дозволу державних органів на
райдержадміністрації
об’єктах району
Про виконання плану роботи райдержадміністрації за травень
Червень
Відділ діловодства, організаційної
106.
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Акт про результати перевірки діяльності виконавчого комітету
Червень
Відділ діловодства, організаційної
107.Красносільської сільської ради із здійснення ним делегованих
роботи та інформаційної діяльності
повноважень органів виконавчої влади
апарату райдержадміністрації

Аналіз наповнення всіх
108.райдержадміністрації

розділів

Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Про роботу архівного сектору за 6 місяців 2018 року
Червень
Архівний сектор апарату
109.
райдержадміністрації
Про хід виконання районної програми “Захистимо дитинство”
Червень
Управління соціальної та молодіжної
110.
на період 2016-2020 роки
політики райдержадміністрації
УІ. Проведення колегій, семінарів, нарад та інших заходів, які будуть проводитись
у структурних підрозділах райдержадміністрації за участю керівництва райдержадміністрації
Організація проведення “Днів контролю”
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
111.
Щомісяця
апарату райдержадміністрації
Святкові заходи до Міжнародного
112.Джулинській спеціальній ЗОШ І-ІІ ст

офіційного

веб-сайту

Дня захисту дітей у

Заходи до Міжнародного Дня захисту дітей
113.

Червень

24 травня

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

1 червня

Відділ освіти, фізичної культури і
спорту, служба у справах дітей
райдержадміністрації

УІІ. Комплексні та цільові перевірки
Провести перевірку та надати методичну допомогу
Протягом
114. управлінням,
відділам,
секторам
та
спеціалістам
кварталу
райдержадміністрації за напрямком інформаційної діяльності
Провести перевірки правильності уточнень сільських бюджетів
115.
по видатках
Перевірка фактів самовільного будівництва індивідуальних
116.житлових будинків та господарських будівель в місті та селах
району

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Фінансове управління
райдержадміністрації
Сектор містобудування та архітектури
райдержадміністрації

Перевірка якості будівельних робіт, наявності проектної
117.документації на будівництво та дозволу державних органів на
об'єктах міста та сіл району
Перевірка наявності ліцензій суб’єктів підприємницької
118.
діяльності, які займаються проектуванням об’єктів
Моніторинг заборгованості та виплати середньомісячної
119.заробітної плати на підприємствах району

Протягом
кварталу

Сектор містобудування та архітектури
райдержадміністрації

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Сектор містобудування та архітектури
райдержадміністрації
Управління соціальної та молодіжної
політики райдержадміністрації

Здійснити перевірку документів тривалого строку зберігання у
120.
виконавчих комітетах сільських рад
Про вивчення стану справ щодо дотримання законодавства з
121.питань охорони праці та соціально - трудових відносин

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Архівний сектор райдержадміністрації

Здійснення контролю за додержанням посадовими особами
місцевих дозвільних органів строків розгляду, надання
122.
інформації щодо видачі, відмови у видачі, анулюванні та
переоформленні документів дозвільного характеру
Перевірка стану утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів,
123.
піклувальників Джулинської ОТГ, Ставківської, Устянської
сільських рад
Перевірка підприємств району щодо легалізації найманої праці
124.
у суб'єктів підприємницької діяльності
Перевірка
достовірності надання оперативної інформації з
125.фінансових питань підвідомчими установами

Протягом
кварталу

Державний реєстратор відділу з
питань надання адміністративних
послуг райдержадміністрації

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Перевірка стану виконання розпису місцевих бюджетів по
126.
власних і закріплених доходах в селах Осіївка, Маньківк, Устя

Протягом
кварталу

Управління соціальної та молодіжної
політики райдержадміністрації
Відділ фінансово-господарського
забезпечення апарату
райдержадміністрації
Фінансове управління
райдержадміністрації

Управління соціальної та молодіжної
політики райдержадміністрації

Провести
перевірку правильності доведення лімітів по
Протягом
Фінансове управління
127.бюджетних установах по електроенергії: Серединської,
кварталу
райдержадміністрації
Ставківської, Сумівської сільських рад
Про стан діловодства та збереження документів НАФ у відділі
Квітень
Архівний сектор райдержадміністрації
128.
культури та туризму райдержадміністрації
Здійснення контролю за організацією виховної роботи у
Квітень, травень Служба у справах дітей
129.Шляхівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Джулинській спеціальній ЗОШ І-ІІ
райдержадміністрації
ст.
Проведення комплексної перевірки виконкому сільської ради
Управління соціальної та молодіжної
стосовно достовірності поданої інформації для призначення
політики райдержадміністрації
130.всіх видів допомоги:
- Великокиріївської
18 квітня
- Поташнянської
16 травня
Обстеження умов проживання дітей із сімей, які опинилися у Квітень - червень Служба у справах дітей
складних життєвих обставинах. Проведення профілактичних
райдержадміністрації
131.
рейдів «Кризова сім’я», «Діти вулиці» на території Джулинської
ОТГ, Осіївської. Бирлівської сільських рад
Вивчення дотримання прав та законних інтересів дітей-сиріт та
Травень
Служба у справах дітей
132.дітей позбавлених батьківського піклування, які проживають в
райдержадміністрації
ДБСТ родини Фесько
Перевірка ведення зального діловодства і діловодства за
Відділ діловодства, організаційної
133.зверненнями громадян та надання методичної допомоги:
роботи та інформаційної діяльності
Травень
- у виконавчому комітеті Красносільської сільської ради
апарату райдержадміністрації
Перевірка виконання районної Програми “Захистимо
Управління соціальної та молодіжної
134.дитинство” на період 2016 - 2020 роки виконавчим комітетом
політики райдержадміністрації
11.05
Війтівської сільської ради
Перевірка ведення зального діловодства, стану організації
Відділ діловодства, організаційної
135.
Червень
контролю за виконанням документів органів влади вищого
роботи та інформаційної діяльності

рівня, розпоряджень та доручень голови районної державної
адміністрації, діловодства за зверненнями громадян та за
запитами на публічну інформацію (надання методичної
допомоги), дотримання вимог антикорупційного
законодавства, організаційної роботи:
- фінансове управління райдержадміністрації

апарату райдержадміністрації

Перелік документів,
що знаходяться на контролі і виконання яких визначено на ІІ квартал
2018 року
Дата та №
документа
10158-02-03
20.12.2011

2741/03-07
14.04.2014

3591-02-03
11.05.2011

Укази Президента України
Контрольний
Назва документа
термін
Указ
Президента
України
від
16.12.2011р. №1163/2011 "Про питання
щодо забезпечення реалізації прав Щопівроку до
дітей в Україні"(прод р.1-3 статті 5 15.01 та 15.06
лист № 02-01/2629 від 31.10.2013, абз.4
п.2 статті 1)
№717/2013 від 30.12 2013 п. 4.1 "Про
додаткові заходи щодо державної
Щорічно до
підтримки культури і мистецтв в 20.05
та 20.11
Україні" (продовження терміну - лист
№ 4427/0/2-14 від 11.04.2014)
№547/2011 від 05.05.201р "Питання
забезпечення органами виконавчої
Щоквартально
влади доступу до публічної
до 5 числа
інформації»

Відповідальні за
виконання
Ольшевський В.Е

Ольшевський В.Е

Гресько Т М

Плани організації виконання Указів Президента України
Дата та №
документа
5693/03-07
09.07.2013
3930-03-07
20.05.2011

9667-03-19
27.12.2007

2902-03-07
07.04.2008

1553/01.0111/2.18
23.02.2018

Назва документа
№24352/8/1-13 від 05.07.2013 План
організації
виконання
Указу
Президента України від 12.06.2013
№327/2013 «Про невідкладні заходи
щодо
прискорення
здійснення
економічних реформ»
23532/2/1-11
18.05.2011
План
організації забезпечення виконання
Указу Президента України №547/2011
“Про
забезпечення
органами
виконавчої влади доступу до публічної
інформації”
51884/1/1-07 від 25.12.2007 план
організації забезпечення виконання
Указу
Президента
України
від
18.12.2007
№
1228/20017
“Про
додаткові заходи щодо створення
сприятливих умов для життєдіяльності
осіб
з
обмеженими
фізичними
можливостями”
№16426/1/1-08 від 02.04.2008р. план
організації забезпечення виконання
Указу Президента України від 20
березня 2008р. №244/2008 «Про
додаткові заходи щодо підвищення
якості освіти в Україні»
№33 від 15.02.2018 «Про звільнення в
запас військовослужбовців строкової
служби, строки проведення чергових
призовів та чергові призови громадян
України строкову військову службу у
2018 році» від 22.02.2018 №6454/1/1-18

Контрольний
термін

Відповідальні за
виконання

Щоквартально
до 1 числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 5 числа

Заступники
відповідно до
розподілу
обов’язків

Щорічно до
10.06 та 10.12

Ольшевський В.Е.

Щороку до
20.05

Ольшевський В.Е.

01.06.2018

Ольшевський В.Е.

Розпорядження, доручення Президента України
Дата та №
документа
6882/02-19
31.08.2012
2711-02-19
11.04.2011

9579/02-19
14.11.2013

4869-02-19
01.07.2010
8587-02-07
28.10.2011
4932-02-05
23.06.2011

2541/02-19
28.03.2013

Дата та №
документа
3315/03-05
20.04.2015

532/03-05
21.01.2016
6782/03-05
28.07.2016
9495/03-05
28.11.2014
8805/03-05
01.10.2015

Назва документа

Контрольний
термін

Відповідальні за
виконання

№1-1/2338
від
30.08.2012
щодо
забезпечення захисту прав і законних
інтересів дитини в Україні
1-1/637
від
08.04.2011 щодо
забезпечення захисту прав і законних
інтересів дитини в Україні

Щоквартально
до 1 числа
Щоквартально
до 20 числа
останнього
місяця
кварталу

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
1 числа

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
20 числа
Щоквартально
до 20 числа
ост. місяця
кварталу

Ольшевський В.Е.

№ 1-1/2950 від 12.11.2013 за
результатами зустрічі з
представниками Українського союзу
промисловців і підприємців та
Федерації профспілок України (виплата
зарплати, створення нових робочих
місць)
№1-1/1378 від 29.06.2010р. щодо
виплати заробітної плати
№1-1/1212
від
21.06.2010
щодо
недопущення втручання в професійну
діяльність та впливу на представників
ЗМІ
Розпорядження Президента України №
204/2011-рп від 21.06.2011 «Про
додаткові
заходи
з
пошуку,
дослідження і впорядкування місць
поховань жертв війни, політичних
репресій
та
інших
трагедій
Українського народу»
№ 1-1/711 від 27.03.2013 щодо
створення сприятливих умов для
розвитку
дітей,
поліпшення
матеріального становища сімей з
дітьми, їх соцпідтримки та захисту

Ольшевський В.Е.

Щороку
до 20.06 та
20.12

Ольшевський В.Е.

15.04.2018

Ольшевський В.Е.

Розпорядження Кабінету Міністрів України
Контрольний
Назва документа
термін
№ 359-р від 31.03.2015 «Про
затвердження плану заходів щодо
медичної, психологічної, професійної
реабілітації та соціальної адаптації
учасників АТО»
№10-р від 13.01.2016 року «Про
затвердження
плану
міжвідомчих
заходів з адаптації до мирного життя
учасників АТО»
№ 517-р від 22.07.2016 «Про
затвердження невідкладних заходів
щодо погашення заборгованості із
заробітної плати»
№1135-р
від
05.11.2014
«Про
затвердження плану заходів щодо
захисту державних інформаційних
ресурсів»
№ 998-р від 23.09.2015 року «Про
заходи з увічнення пам’яті захисників
України на період до 2020 року»

Ольшевський В.Е.

Відповідальні за
виконання
Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
1 числа
Ольшевський В.Е.
Щомісячно до
1 числа
Щомісячно до
5 числа
щоквартально
до 5 числа

Ольшевський В.Е.

Щороку до
20.12 та 20.06

Гресько Т.М.

Щороку до
25.06 та 25.11

Ольшевський В.Е.

7284/03-05
16.08.2016
10744/03-05
06.12.2016
11812/03-05
31.12.2015

2343/03-18
02.04.2014

7598/03-05
12.09.2013

7032/03-05
08.09.2014
595/01.0105/1.18
22.01.2018
1429/01.0105/2.18
19.02.2018
5270/03-05
16.06.2017
2294/0105/3.18
19.03.2018

239/03-05
10.01.2018

8798/03-05
13.10.2017
3315/03-05
20.04.2015

№ 573-р від 08.08.2016 «Про
затвердження плану заходів на 20162017 роки з реалізації Стратегії
подолання бідності»
№ 909-р від 30.11.2016 «Про
затвердження
плану
лій
із
впровадження ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд» у 2016-2018 роках»
№ 1393-р від 23.12.2015 «Про
затвердження плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав
людини на період до 2020 року»
14053/35/1-12 від 31.03.2014 щодо
вжиття заходів, спрямованих на
забезпечення
економічнообгрунтованого рівня закупівельних
цін на молоко, покращення показників
його якості
№669-р
від
24.07.2013
«Про
затвердження плану заходів щодо
виконання регіональних та місцевих
програм
підвищення
енергоефективності»
№ 791-р від 03.09.2014 «Про
затвердження
плану
заходів
з
імплементації
Директиви
Європейського парламенту та Ради
2009/28/ЄС»
№17-р від 17.01.2018 «Про додаткові
заходи щодо підвищення кваліфікації
педагогічних працівників у 2018 році»
№99-р
від
14.02.2018
«Про
затвердження плану заходів на 2018 рік
з реалізації Стратегії подолання
бідності»
№394-р від 14.06.2017 « Про
затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції розвитку системи
електронних послуг в Україні на 20172018 роки»
№159-р від 14.03.2018 « Про
затвердження плану заходів на 2018 рік
щодо реалізації правопросвітницького
проекту « Я маю право! »
№929-р від 18.12.2017 «Про розподіл
нерозподілених видатків освітньої
субвенції для територій Донецької та
Луганської областей, на яких органи
державної
влади
тимчасово
не
здійснюють або здійснюють не в
повному обсязі свої повноваження, у
2017 році»
№732-р від 26.04.2017 « Про
затвердження
плану
заходів
із
впровадження систем енергетичного
менеджменту в бюджетних установах »
№359-р
від
31.03.2015
«Про
затвердження плану заходів щодо
медичної, психологічної, професійної
реабілітації та соціальної адаптації

Щоквартально
до 1 числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 1 числа

Гресько Т.М.

Щоквартально
до 18 числа
останнього
місяця
кварталу
Щоквартально
до 20 числа
останнього
місяця
кварталу
Щоквартально
до 20 числа
останнього
місяця
кварталу
Щоквартально
до 1 числа
Щороку до
05.03

Ольшевський В.Е.

Ольшевський В.Е.

Ольшевський В.Е.

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 1 числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 1 числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 1 числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 1 числа

Ольшевський В.Е.
Гресько Т.М.

Щоквартально
до 05 числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 10 числа

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
1 числа

Ольшевський В.Е.

1403/01.0105/2.18
19.02.2018

9885/03-05
17.11.2017

7258/03-05
28.08.2017

10898/03-05
18.12.2017

7259/03-05
28.08.2017

учасників АТО »
№109-р
від
14.02.2018
«Про
затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції вдосконалення
інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на
2018 рік»
№821-р
від
15.11.2017
«Про
затвердження плану заходів з реалізації
Концепції
реформи
фінансування
системи охорони здоров’я на період до
2020 року»
№550-р
від
18.08.2017
«Про
затвердження плану заходів на 20172018 роки у зв’язку із 85-ми
роковинами Голодомору 1932-1933
років в Україні»
№903-р
від
13.12.2017
«Про
затвердження плану заходів на 20172029 роки із запровадження Концепції
реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої
освіти Нова українська школа»
№560-р
від
18.08.2017«
Про
затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції розвитку системи
громадського здоров’я »

Щоквартально
до 10 числа
останнього
місяця
кварталу
Щоквартально
до 20 числа
останнього
місяця
кварталу
Щоквартально
до 25 числа
останнього
місяця
кварталу
Щоквартально
до 25 числа
останнього
місяця
кварталу
Щоквартально
до 30 числа
останнього
місяця
кварталу

Ольшевський В.Е.

Ольшевський В.Е.

Ольшевський В.Е.

Ольшевський В.Е.

Ольшевський В.Е.

Постанови Кабінету Міністрів України
Дата та №
документа

10451/03-02
11.12.2013

8111-03-02
29.09.2008

4797/03-02
02.06.2015

852/03-02
01.02.2016

Назва документа
№ 871 від 27.11.2013 «Про внесення
змін до постанови КМУ від 22.02.2006
№ 187 « про затвердження Порядку
забезпечення
санаторно-курортними
путівками деяких категорій громадян
органами праці та соціального захисту
населення»
№
858
від
24.09.2008
«Про
затвердження Класифікатора звернень
громадян»
№348 від 20.05.2015 року «Про
затвердження Порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво
(придбання) житла для сімей загиблих
військовослужбовців,
які
брали
безпосередню
участь
в
анти
терористичній операції, а також для
інвалідів
І-ІІ
групи
з
числа
військовослужбовців, які брали участь
у зазначеній операцій, та потребують
поліпшення житлових умов»
№
1094
від
16.12.2015
«Про
затвердження Комплексної державної
програми щодо підтримки, соціальної
адаптації та реінтеграції громадян
України, які переселилися з тимчасово
окупованої території України та

Контрольний
термін

Відповідальні за
виконання

Щоквартально
до 1 числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 1 числа

Гресько Т.М.

Щоквартально
до 2 числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 25 числа
останнього
місяця
кварталу

Ольшевський В.Е.

2058/03-02
09.03.2017
3161/03-02
08.04.2016
57/03-02
04.01.2017

9351/03-02
25.10.2016

10136/03-02
24.11.2017

районів
проведення
о
міс іальну чної операції в інші
регіони України,на період до 2017
року»
№119
від
21.02.2017
«Питання
забезпечення житлом деяких категорій
осіб, які захищали незалежність,
суверенітет
та
о
міс іальну
цілісність України, також членів їх
сім’ї»
№ 239 від 23.03.2016 «Деякі питання
відшкодування вартості препаратів
інсуліну»
№ 865 від 30.11.2016 «Про особливості
нарахування плати за надану послугу з
централізованого опалення населенню
у разі відсутності у квартирі (будинку
садибного типу) та на вводах у
багатоквартирний будинок засобів
обліку теплової енергії в опалювальний
період сезон 2016/17 року»
№719
від
19.10.2016
«Питання
забезпечення житлом сімей загиблих
військовослужбовців,
які
брали
безпосередню участь в АТО, а також
інвалідів
І-ІІ
групи
з
числа
військовослужбовців, які брали участь
у зазначеній операції, та потребують
поліпшення житлових умов»
№877 від 15.11.2017 Про затвердження
Порядку та умов надання у 2017 році
субвенції з державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
будівництво/капітальний
ремонт
/реконструкцію
малих
групових
будинків,
будинків
підтриманого
проживання,
будівництво/придбання
житла для дитячих будинків сімейного
типу, соціального житла для дітей
сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування,
осіб
з
їх
числа,
виготовлення
проектно-кошторисної
документації

Щомісячно до
1 числа

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
10 числа

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
10 числа

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
20 числа
Щоквартально
до 10 числа

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
10 числа

Ольшевський В.Е.

Доручення Прем’єр-міністра України
Дата та №
документа
7542/03-18
24.09.2012
5567/03-19
05.07.2013

7819/03-13
19.09.2013

Контрольний
Назва документа
термін
№37040/1-12
від
21.09.2012
до
протокольного рішення від 06.09.2012 Щоквартально
до 1 числа
за результатами засідання Комітету з
економічних реформ
№ 25331/1/1-13 на протокольне
рішення від 11.06.2013 за результатами
засідання Комітету з економічних Щоквартально
реформ
щодо
стану
виконання
до 1 числа
пріоритетних завдань модернізації
соціальної сфери та соціальних
ініціатив ПУ
№36736/0/1-13 від 17.09.2013 протокол Щомісячно, до
наради піл головуванням Прем’єр1 ч.

Відповідальні за
виконання
Ольшевський В.Е.

Ольшевський В.Е.

Ольшевський В.Е.

8532/03-18
29.09.2016

1318/03-18
15.02.2017

9893/03-19
25.11.2013

4307/03-13
16.05.2016
6818/03-18
29.07.2016
10065/03-19
09.11.2015

1468/03-19
18.02.2016

4779/03-19
10.06.2013
11189/03-19
28.12.2017

2778/03-19
31.03.2017

міністра України Азарова М.Я. про
забезпечення медичним обладнанням,
розрахунки за медичну техніку, про
заходи із запобігання
занесення в
Україну збудника африканської чуми
свиней, погашення заборгованості із
заробітної плати)
№ 32964/1/1-16 від 27.09.2016 до
доповідної записки Міністра КМУ О.С.
Саєнка від 12 вересня 2016 року щодо
удосконалення
взаємодії
органів
виконавчої влади з громадськістю
№4929/1/1-17 від 15.02.2017р. про
вжиття вичерпних заходів щодо
проведення технічної інвентаризації
захисних споруд цивільного захисту
№ 44845/2/1-13 від 21.11.2013 до
Доручення Президента України від
12.11.2013 № 1-1/2950 за результатами
зустрічі
з
представниками
Українського союзу промисловців і
підприємців та Федерації профспілок
України (виплата зарплати, створення
нових робочих місць)
№ 17370/0/1-16 від 11 травня 2016 року
Протокол селекторної наради під
головування ПМУ В.Гройсмана
№ 27772/1/1-16 від 27.07.2016 до листа
Держенергоефективності від 26.07.2016
№ 209-01/16/1-16 щодо фінансування
енергоефективних заходів
№39538/1/1-15 від 06.11.2015 до Указу
Президента України від 24.09.15
№555/2015
«Про рішення Ради
національної безпеки і оборони
України від 2 вересня 2015 року «Про
нову редакцію Воєнної доктрини
України»
№4648/1/1-16 від 16.02.2016 року до
Указу Президента України від 9 лютого
2016 р.№42/2016 «Про Національну
стратегію
з
оздоровчої
рухової
активності в Україні на період до 2025
року «Рухова активність- здоровий
спосіб життя - здорова нація»
№23225/0/1-13 від 07.06.2013 за
результатами
зустрічі
з
представниками
учнівського
самоврядування 04.06.2013
№52153/0/1-17 від 26.12.2017 за
результатами наради під головуванням
Прем’єр-міністра України з питань
реалізації
Урядової
програми
“Доступні ліки”
№11894/1/1-17 від 30.03.2017 за
підсумками робочої наради Прем’єрміністра України з членами Правління
Асоціації міст України від 21.03.2017
та до листа Асоціації міст України від

Щомісячнод
о 15 числа,
щоквартально
до 1 числа
Щоквартально
до 20 числа
останнього
місяця
кварталу

Ольшевський В.Е.

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
20 числа

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
20 числа

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
20 числа

Ольшевський В.Е.

Щороку до
05.06 та 05.12

Ольшевський В.Е.

Щороку до
10.05 та 25.01

Ольшевський В.Е.

Щороку до
20.06 та 20.12

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 15 числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 05 числа

Ольшевський В.Е.

9743/03-13
15.11.2017

1849/01.0109/3.18
05.03.2018

23.03.2017 №5-109
№41287/7/1-17 від 15.11.2017 за
результатами зустрічі Прем’єр-міністра
України
з
представниками
всеукраїнських профспілок та Про
фоб’єднань від 7 листопада 2017 року
№ 8077/0/1-18 від 01.03.2018 про
надання інформації щодо основних
заходів, що мають актуальний характер
для соціально-економічного розвитку
регіону

Щоквартально
до 28 числа
останнього
місяця
кварталу

Ольшевський В.Е.

Щороку 20.06.
та 20.12.

Ольшевський В.Е.

Розпорядження голови облдержадміністрації
Дата та №
документа
426-р
04.10.2013
711-р
30.09.2016
173-р
25.04.2007
213-р
07.04.2016
37-р
28.01.2016

4-р
13.01.2010
127-р
01.03.2016
68-р
16.02.2010

562-р
01.10.2014
75-р
09.02.2017

33-р
26.01.2016
771-р

Назва документа
Про забезпечення житлом воїнівінтернаціоналістів
Про
організаційні
заходи
щодо
створення та утримання підрозділів
місцевої пожежної охорони
Про
заходи
щодо
забезпечення
протипожежного захисту об'єктів с/г
призначення
Про
стан
фінансово-бюджетної
дисципліни в установах, організаціях та
на підприємствах області
Про забезпечення реалізації Державної
стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року в частині
збереження
біологічного
та
ландшафтного
різноманіття,
збільшення
плащі
природнозаповідного фонду області
Про охорону і збереження Музейного
фонду України на території області
Про
заходи
щодо
забезпечення
детінізації економіки в області
Про додаткові заходи з організації
контролю за виконанням актів ПУ,
КМУ, інших документів Уряду,
центральних органів виконавчої влади,
розпоряджень голови ОДА, реагування
на звернення комітетів ВРУ, народних
депутатів
України
та
депутатів
місцевих рад
Про
заходи
щодо
підвищення
доступності та якості первинної
медичної допомоги в 2014-2015 роках
Про затвердження плану заходів,
спрямованих на популяризацію в
області
європейських
принципів
місцевої демократії та підтримку
добровільного
об'єднання
територіальних громад
Про
запровадження
проведення
моніторингу та оцінки результативності
реалізації
державної
регіональної
політики
Про затвердження Плану заходів щодо

Контрольний
термін
Щоквартально
до 1 числа
Щоквартально
до 1 числа

Відповідальні за
виконання
Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 1 ч.

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 5 числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 10 числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 10 числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 10 числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 15 числа

Гресько Т.М

Щоквартально
до 20 числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 20 числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 25 числа
Щороку до
25.03
Щоквартально

Ольшевський В.Е.

Ольшевський В.Е.
Ольшевський В.Е.

18.10.2016

сприяння залучення інвестицій і
запровадження сучасних технологій у
сфері поводження з відходами
211-р
Про затвердження Порядку створення
06.04.2016
та використання регіонального
матеріального резерву для запобігання
і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій
398-р
Про створення районного комітету
26.10.2009 забезпечення доступності інвалідів та
інших маломобільних груп до об'єктів
соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктур
527-р
Про
організацію
проведення
04.09.2015 функціонального навчання у сфері
цивільного
захисту.
спеціальних
об'єктивних навчань і тренувань з
питань цивільного захисту

163-р
19.03.2015
81-р
05.03.2007р.
886-р
28.11.2016
13-р
13.01.2017
128-р
27.02.2017

46-р
14.02.2006
936-р
14.12.2016
590-р
18.08.2017
179-р
24.03.2015
550-р
04.08.2017

Про соціальний супровід. організацію
реабілітації. надання пільг учасникам
антитерористичної операції, у тому
числі демобілізованим
Про поновлення інвестиційного
порталу Вінниччини
Про заходи щодо ефективної протидії
поширенню грипу та інших гострих
респіраторних вірусних інфекцій серед
населення
Про забезпечення в області контролю за
додержанням законодавства про працю
та зайнятість населення
Про модернізацію первинного рівня
надання медичної допомоги в частині
запровадження
інформаційних
технологій
в
закладах
сімейної
медицини області
Про затвердження положення про
проведення огляду-конкурсу на кращий
підрозділ місцевої пожежної охорони
Про заходи з попередження виникнення
пожеж в природних екосистемах
області
«Про затвердження плану дій із
впровадження в області ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» у
2017-2018 роки»
«Про благоустрій та поліпшення
санітарного стану населених пунктів
області»
Про
заходи
забезпечення
протипожежного захисту під час
підготовки, збирання та зберігання
ранніх зернових культур»

до 20 ч. ост.
місяця
кварталу
Щоквартально
до 25 ч. ост.
місяця
кварталу

Ольшевський В.Е.

Щорічно до
10.06 та 10.12

Ольшевський В.Е.

Щороку до
10.10
Щороку до
10.11
Щороку до
16.11
Що півроку до
10.06 та 10.12

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
5 числа

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
5 числа

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
5 числа

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
10 числа

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
15 та 30 числа

Ольшевський В.Е.

Щороку до
10.05

Ольшевський В.Е.

10.04.2017
щокв. до 20
числа

Ольшевський В.Е.

Щоквартально
до 1 числа

Гресько Т.М.

Щомісячно до
5 числа

Ольшевський В.Е.

Щомісячно до
25 числа

Ольшевський В.Е.

104-р
08.02.2018

«Про затвердження плану заходів,
спрямованих на реалізацію право
просвітницького проекту «Я маю
право»
«Про підсумки соціально-економічного
розвитку області за 2017 рік та основні
завдання на 2018 рік»
« Про відзначення на Вінниччині 1030річчя хрещення Київської Русі України»

243-р
27.03.2018

«Про побудову мережі передачі даних
у медичних закладах області»

08.05.2018

Ольшевський В.Е.
Гресько Т.М.

232-р
22.03.2018

«Про
стан
фінансово-бюджетної
дисципліни в установах, організаціях та
на підприємствах області»
«Про підготовку та проведення
обласного етапу XIII Всеукраїнської
благодійної акції «Серце до серця»
«Про запровадження моніторингу та
оцінки результативності реалізації
Стратегії збалансованого регіонального
розвитку Вінницької області на період
до 2020 року і виконання Плану заходів
з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії
збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2020
року»
«Про проведення на Вінниччині
заходів у зв’язку з 80-ми роковинами
Великого терору-масових політичних
репресій 1937-1938 років»
«Про
проведення
щорічного
Регіонального конкурсу «Бізнес-еліта
Поділля»
«Про затвердження плану заходів
цивільного
захисту
Вінницької
територіальної
підсистеми
єдиної
державної системи цивільного захисту
на 2018 рік»
«Про
дооснащення
амбулаторій
загальної практики сімейної медицини
медичним обладнанням »
Про затвердження плану обласних
заходів щодо реалізації Національної
стратегії
з
оздоровчої
рухової
активності в Україні на період до 2025
року «Рухова активність – здоровий
спосіб життя – здорова нація» на 2018
рік

10.05.2018
Щоквартально
до 05 числа

Ольшевський В.Е.
Гресько Т.М.

10.05.2018

Ольшевський В.Е.

Щорічно
10.05.2018

Ольшевський В.Е.

22.05.2018

Ольшевський В.Е.
Гресько Т.М.

01.06.2018

Ольшевський В.Е.
Гресько Т.М.

25.06.2018

Ольшевський В.Е.

11.06.2018

Ольшевський В.Е.

26.06.2018

Ольшевський В.Е.
Гресько Т.М.

32-р
23.01.2018
101-р
08.02.2018

183-р
12.03.2018

174-р
07.03.2018

768-р
01.11.2017
151-р
26.02.2018
20-р
17.01.2018
19-р
12.01.2018

659-р
22.09.2017

Щоквартально
до 05 числа

Ольшевський В.Е.
Гресько Т.М.

Щоквартально
до 05 числа

Ольшевський В.Е.
Гресько Т.М.

16.04.2018

Ольшевський В.Е.
Гресько Т.М.

_____________________________________________________

Х. Відзначення пам’ятних дат та професійних свят
КВІТЕНЬ
Дня сміху (1)
Дня геолога (1)
Всесвітнього дня здоров’я (7)
Великодня (Пасха) (8)
Всесвітнього дня авіації і космонавтики (12)
Дня працівників ракетно-космічної галузі України (12)
Дня довкілля (14)
Дня пожежної охорони (17)
Дня пам’яток історії та культури (18)
Всесвітнього дня книг і авторського права (23)
Дня Чорнобильської трагедії (26)
Дня охорони праці (28)
ТРАВЕНЬ
Дня міжнародної солідарності трудящих (1)
Всесвітнього дня свободи преси (3)
Дня пам’яті та примирення (8)
Дня Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (8)
Дня Перемоги (9)
Дня Матері (13)
Міжнародного Дня сім’ї (15)
Міжнародного дня музеїв (18)
Дня науки (19)
Дня Європи в Україні (19)
Дня банківських працівників (20)
Дня слов’янської писемності і культури (24)
Дня філолога (25)
Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження (26)
Дня Святої Трійці (27)
Дня хіміка (27)
Дня прикордонника (28)
Міжнародного дня миротворців ООН (29)
ЧЕРВЕНЬ
Міжнародного Дня захисту дітей (1)
Дня працівників водного господарства (3)
Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища (5)
Дня журналіста (6)
Дня працівників легкої промисловості (10)
Дня працівників фондового ринку (12)
Дня медичного працівника (17)
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22)
Дня державної служби (23)
Дня молоді (24)
Дня Конституції України (28)
Х. Організація районних спортивних змагань
1 Спартакіада серед учнів загальноосвітніх закладів І-ІІ ст.. з настільного
тенісу 06 квітня 2018 року с. Війтівка
2 Спартакіада серед учнів загальноосвітніх закладів І-ІІІ ст.. з легкої
атлетики 12 квітня 2018 року м.Бершадь.
3 Спартакіада серед учнів загальноосвітніх закладів І-ІІ ст.. з міні-футболу
серед юнаків 19 квітня 2018 року м.Бершадь

4 Першість району із стрільби кульової 21 квітня 2018 року м. Бершадь
(спільно з РДЮСШ «Ровесник»).
5 Районний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») серед учнів загальноосвітніх закладів І-ІІІ ст. 20 квітня 2018
року м. Бершадь.
6 Спартакіада серед учнів загальноосвітніх закладів І-ІІ ст.. з легкої
атлетики 05 травня 2018 року м.Бершадь.
7 першість міста з шашок – 64 приурочена річниці перемоги у Великій
Вітчизняній війні 05 травня 2018 р. м.Бершадь.
8 Спартакіада «Здоров’я» в Джулинській спеціальній загальноосвітній
школі-інтернат 11 травня 2018 року с.Джулинка (спільно з службою у
справах дітей).
9 Кубок району зі стрільби стендової 19 травня 2018 року с. Маньківка
(спільно з РДЮСШ «Ровесник»).
10 Міжнародний дитячий турнір з футболу серед юнаків на кубок Народного
депутата України М.Кучера 1-3 червня 2018 року м. Бершадь.
11 Відкрита першість району з армспорту, приурочена Дню молоді 24
червня 2018 року м. Бершадь.
12 Турнір з міні-футболу, присвячений Дню Конституції 28 червня 2018.р.
м.Бершадь.
_________________________________________

