УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
26 квітня 2018 року __

Бершадь

№ 192__

Про затвердження плану роботи
райдержадміністрації на травень 2018 року
Відповідно до Регламенту роботи Бершадської районної державної
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від
24 січня 2018 року № 34:
1. Затвердити план роботи райдержадміністрації на травень 2018 року, що
додається.
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, її
апарату забезпечити виконання заходів та інформувати відділ діловодства
організаційної
роботи
та
інформаційної
діяльності
апарату
райдержадміністрації (Н. Бичкова) до 05 червня 2018 року.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника
апарату райдержадміністрації Т. Гресько.
Голова районної
державної адміністрації

І. Стефанцов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
26 квітня 2018 року № _ 192 _
ПЛАН РОБОТИ
райдержадміністрації на травень 2018 року
Заходи, які проводяться за окремими планами:
Засідання консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації
Голова райдержадміністрації, заступник голови райдержадміністрації,
начальники управлінь та відділів райдержадміністрації.
Здійснення контролю за додержанням посадовими особами місцевих
дозвільних органів строків розгляду, надання інформації щодо видачі, відмови
у видачі, анулюванні та переоформлення документів дозвільного характеру.
Н. Лещенко – начальник відділу з питань надання адміністративних послуг
райдержадміністрації.
Перевірка стану справ щодо дотримання законодавства з питань оплати,
охорони праці, соціально-трудових відносин, правильності встановлення пільг
та компенсацій.
Л. Гаврилишина – начальник управління соціальної та молодіжної політики
райдержадміністрації.
Перевірка наявності ліцензій суб’єктів підприємницької діяльності, які
займаються проектуванням об’єктів.
О.Гумен
завідувач
сектору
містобудування
та
архітектури
райдержадміністрації головний архітектор району.
Засідання експертної комісії.
І. Теслюк – головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату
райдержадміністрації.
Засідання громадської ради та ради церков і релігійних організацій.
Т. Зеленецька – заступник керівника апарату - начальник відділу діловодства
організаційної
роботи
та
інформаційної
діяльності
апарату
райдержадміністрації.
Перевірка
достовірності
надання фінансової оперативної інформації
підвідомчими установами.
І. Скалецька - начальник відділу фінансово - господарського забезпечення
апарату райдержадміністрації.
Засідання робочої групи із супроводу інвесторів.
Засідання робочої групи з питань детінізації економіки району.
С. Цимбалюк - начальник відділу агропромислового та економічного розвитку
райдержадміністрації.
Засідання комісії ТЕБ та НС.
О. Письменюк - завідувач сектору з питань цивільного захисту, взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи райдержадміністрації.
Здійснення перевірки наявності документів тривалого строку зберігання у
сільських радах району.
Т. Івасик - завідувач архівного сектору райдержадміністрації.
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Дата
Назва заходу
Місце
Відповідальний
проведення
проведення
02.05.2018 Виїзний прийом громадян головою
с. Серебрія Т. Гресько – керівник
райдержадміністрації в
апарату райдержадмініСеребрійській сільській раді
страції
02.05.2018 Засідання організаційного комітету з
Зала
Т. Зеленецька підготовки та проведення заходів до райдержадмі- заступник керівника
Дня пам'яті і примирення, Дня
ністрації
апарату - начальник
перемоги над нацизмом у Другій
відділу діловодства,
світовій війні, Дня Європи
організаційної роботи та
інформаційної
діяльності апарату
райдержадміністрації
05.05.2018 Спартакіада серед учнів
м. Бершадь О. Тартачна загальноосвітніх закладів І-ІІ ст.. з
начальник відділу
легкої атлетики
освіти, фізичної
культури та спорту
райдержадміністрації
05.05.2018 Першість міста з шашок – 64
м. Бершадь О. Тартачна приурочена річниці перемоги у
начальник відділу
Великій Вітчизняній війні
освіти, фізичної
культури та спорту
райдержадміністрації
07.05.2018 Нарада із керівним складом
Зала
Т.Гресько – керівник
райдержадміністрації, керівниками
райдержадмі- апарату райдержадмініструктурних підрозділів
ністрації
страції
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств
та відомств, організацій та установ
району
07.05.2018 Нарада голови райдержадміністрації
Кабінет
І. Стефанцов - голова
із заступником та керівником
голови
райдержадміністрації
апарату райдержадміністрації
07.05.2018 Оперативна наради з керівниками
Кабінет
Т.Гресько – керівник
відділів та секторів апарату
керівника
апарату
райдержадміністрації
апарату
райдержадміністрації
07.05.2018 Нарада у заступника для вирішення
Кабінет
В.Ольшевський –
окремих проблем соціальнозаступника перший заступник
економічного розвитку з
голови райдержадмікерівниками структурних
ністрації
підрозділів райдержадміністрації
08.05.2018 Заходи до Дня пам’яті та
м. Бершадь В.Ольшевський –
примирення
меморіал
перший заступник
Слави
голови райдержадміністрації
09.05.2018 Заходи до Дня Перемоги над
м. Бершадь В.Ольшевський –
нацизмом у Другій світовій війні
меморіал
перший заступник
Слави
голови райдержадміністрації
10.05.2018 Особистий прийом громадян
Кімната
Т. Зеленецька головою райдержадміністрації
прийому
заступник керівника
громадян
апарату - начальник
відділу діловодства,
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11.05.2018

11.05.2018

14.05.2018

14.05.2018

14.05.2018

14.05.2018

15.05.2018

1418.05.2018

16.05.2018

16.05.2018

16.05.2018

17.05.2018

організаційної роботи та
інформаційної
діяльності апарату
райдержадміністрації
Перевірка Війтівської сільської ради с.Війтівка
Л. Гаврилишина –
щодо виконання районної програми
начальник управління
“Захистимо дитинство”
соціальної та
молодіжної політики
райдержадміністрації
Спартакіада «Здоров’я» в
с. Джулинка В.Ольшевський –
Джулинській спеціальній
перший заступник
загальноосвітній школі-інтернат
голови райдержадміністрації
Нарада голови райдержадміністрації
Кабінет
І. Стефанцов - голова
із заступником та керівником
голови
райдержадміністрації
апарату райдержадміністрації
Оперативна наради з керівниками
Кабінет
Т.Гресько – керівник
відділів та секторів апарату
керівника
апарату
райдержадміністрації
апарату
райдержадміністрації
Нарада у заступника для вирішення
Кабінет
В.Ольшевський –
окремих проблем соціальнозаступника перший заступник
економічного розвитку з
голови райдержадмікерівниками структурних
ністрації
підрозділів райдержадміністрації
Нарада керівника апарату
Зала
Т.Гресько – керівник
райдержадміністрації із повним
райдержадмі- апарату
складом апарату, керівниками та
ністрації
райдержадміністрації
працівниками структурних
підрозділів
Заходи до Дня Матері,
Громади
В.Ольшевський–
Міжнародного Дня сім’ї
району
перший заступник
голови
райдержадміністрації
Комплексна перевірка діяльності
с.Красносілка Т.Гресько – керівник
виконавчого комітету
апарату райдержадмініКрасносільської сільської ради із
страції
здійснення ним делегованих
повноважень органів виконавчої
влади
Виїзний прийом громадян головою
с. Серединка Т. Гресько – керівник
райдержадміністрації у
апарату райдержадмініСерединській сільській раді
страції
Перевірка виконання розпису
с. Маньківка Л.Мазур - начальник
бюджету по власних і закріплених
фінансового управління
доходах Манькіської сільської ради
райдержадміністрації
Проведення комплексної перевірки
с. Поташня Л. Гаврилишина –
виконкому Поташнянської сільської
начальник управління
ради стосовно достовірності поданої
соціальної та
інформації для призначення всіх
молодіжної політики
видів соціальної допомоги
райдержадміністрації
Проведення перевірки правильності
с.Тернівка Л.Мазур - начальник
уточнень сільських бюджетів по
фінансового управління
видатках Тернівської сільської ради
райдержадміністрації
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17.05.2018

18.05.2018

18.05.2018

19.05.2018

19.05.2018

21.05.2018
21.05.2018
21.05.2018

23.05.2018
24.05.2018

24.05.2018
25.05.2018

29.05.2018

Проведення перевірки правильності
доведення лімітів по бюджетних
установах по електроенергії
Ставківської сільської ради
Засідання комісії з прав захисту
дитини

с.Ставки

Л.Мазур - начальник
фінансового управління
райдержадміністрації

О.Гронська начальник служби у
справах дітей
райдержадміністрації
Заходи до Міжнародного дня музеїв
Районний
В.Ольшевський –
краєзнавчий перший заступник
музей
голови райдержадміністрації
Заходи до Дня науки, Дня Європи в
Громади
В.Ольшевський –
Україні «Україна в Європейському
району
перший заступник
напрямі»
голови райдержадміністрації
Кубок району зі стрільби стендової с. Маньківка О. Тартачна начальник відділу
освіти, фізичної
культури та спорту
райдержадміністрації
Нарада голови райдержадміністрації
Кабінет
І. Стефанцов - голова
із заступником та керівником
голови
райдержадміністрації
апарату райдержадміністрації
Оперативна наради з керівниками
Кабінет
Т.Гресько – керівник
відділів та секторів апарату
керівника
апарату
райдержадміністрації
апарату
райдержадміністрації
Нарада у заступника для вирішення
Кабінет
В.Ольшевський –
окремих проблем соціальнозаступника перший заступник
економічного розвитку з
голови райдержадмікерівниками структурних
ністрації
підрозділів райдержадміністрації
Виїзний прийом громадян головою
с.Ставки
Т. Гресько – керівник
райдержадміністрації у Ставківській
апарату райдержадмінсільській раді
істрації
Особистий прийом громадян
Кімната
Т. Зеленецька головою райдержадміністрації
прийому
заступник керівника
громадян
апарату - начальник
відділу діловодства,
організаційної роботи та
інформаційної
діяльності апарату
райдержадміністрації
Міжнародний день захисту дітей у
с. Джулинка О.Гронська - начальник
Джулинській спеціальній ЗОШ служби у справах дітей
інтернаті І-ІІ ст.
райдержадміністрації
Семінарське заняття з головами
Зала
Т.Гресько – керівник
міської, сільських рад та
райадміні- апарату райдержадмінісекретарями виконкомів
страції
страції
Вивчення стану справ щодо захисту
прав дитини та законних інтересів
дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування,які
проживають ДБСТ родини Фесько

Зала
райадміністрації

м. Бершадь

О.Гронська - начальник
служби у справах дітей
райдержадміністрації
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30.05.2018

30.05.2018

31.05.2018

Обстеження умов проживання дітей із
сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах. Проведення
профілактичних рейдів «Кризова
сім’я», «Діти вулиці» на
територіїДжулинської сільської ради
Виїзний прийом громадян головою
райдержадміністрації у Сумівській
сільській раді
Перевірка стану утримання дітей –
сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, які
проживають в сім’ях опікунів,
піклувальників Ставківської
сільської ради

с.Джулинка

О.Гронська - начальник
служби у справах дітей
райдержадміністрації

с.Сумівка

Т. Гресько – керівник
апарату райдержадміністрації
О.Гронська - начальник
служби у справах дітей
райдержадміністрації

с. Ставки

Організаційно-масові заходи за участю керівництва району
з нагоди відзначення державних та професійних свят:
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)
_______________________________________________

