ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 29 грудня 2016 року № _ 629 _
План роботи
районної державної адміністрації на 2017 рік
№
з/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Термін
Відділи, що відповідають
виконання
за підготовку та проведення
І. Перелік питань для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації
Перший квартал
Про реалізацію пріоритетів Програми соціально-економічного та
Відділ економічного розвитку, житловокультурного розвитку Бершадського району в 2016 році та завдан- січень комунального господарства та інфраструкня на 2017 рік.
тури райдержадміністрації
Зміст заходу

Про підсумки роботи із зверненнями громадян та запитів на публічну інформацію за підсумками 2016 року.
Реалізація в районі заходів з легалізації зайнятості та заробітної
плати в 2016 році.
Про стан виконання бюджету району за 2016 рік.
Про стан кадрової роботи та дотримання вимог антикорупційного
законодавства в райдержадміністрації.
Про виконання завдань, встановлених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими документа-

січень

січень
січень
січень
січень

Відділ діловодства, контролю документів
та роботи із зверненнями громадян апарату
райдержадміністрації
Відділ економічного розвитку, житловокомунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації
Фінансове управління райдержадміністрації
Відділ діловодства, контролю документів
та роботи із зверненнями громадян апарату
райдержадміністрації
Відділ діловодства, контролю документів
та роботи із зверненнями громадян апарату
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7.
8.
9.

10.

11.

ми вищестоящих органів влади та стан виконавської дисципліни в
районній державній адміністрації, районних органах міністерств,
відомств та інших центральних органів виконавчої влади
Другий квартал

райдержадміністрації

Про стан виконання бюджету за І квартал 2017 року.

Фінансове управління райдержадміністрації
Відділ економічного розвитку, житловокомунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації
Перший заступник голови райдержадміністрації, голова призовної комісії
Керівник апарату райдержадміністрації,
відділ діловодства, контролю документів та
роботи із зверненнями громадян апарату
райдержадміністрації
КУ «Бершадський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Бершадська ОЛІЛ

Про виконання заходів з детінізації економіки району.

Травень
Травень

Про виконання завдань з призову на строкову військову службу та Травень
відбору кандидатів на військову службу за контрактом.
Про добровільне об’єднання територіальних громад району.

Про реформування медичної галузі.

Травень

Травень

Третій квартал
Серпень
Про поводження з твердими побутовими відходами.
12.

13.

Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
Серпень

Відділ економічного розвитку, житловокомунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації
Відділ державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства Держпродспоживслужби у Бершадському районі
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14.

Четвертий квартал
Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку
району за 9 місяців 2017 року
Жовтень

15.

Шляхи та напрямки удосконалення надання освітніх послуг на теЖовтень
риторії району.
Про напрямки вдосконалення роботи з розвитку сімейних форм
виховання.

16.

1.
2.
3.
4.

5.

Жовтень

Відділ економічного розвитку, житловокомунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації
Відділ освіти райдержадміністрації
Служба у справах дітей райдержадміністрації
Управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації

Про стан впровадження соціальних заходів спрямованих на підтримку малозахищених верств населення.
ІІ. Питання для внесення на розгляд нарад при голові райдержадміністрації
ІІ. І. Розширені наради за участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації,
територіальних органів центральних відомств та міністерств та керівників підприємств, установ і організацій
Перший квартал
Про підсумки роботи структурних підрозділів райдержадміністрації
Керівники структурних підрозділів райСічень
держадміністрації
Шляхи вдосконалення надання медичних послуг населенню району Лютий
Бершадська ОЛІЛ
Управління праці та соціального захисту
Лютий
Про стан виплати заборгованості із заробітної плати
населення райдержадміністрації
Відділ економічного розвитку, житловоПро хід проходження опалювального сезону, проблеми та шляхи Лютий
комунального господарства та інфраструвирішення
ктури райдержадміністрації
Аналіз наповнення інформацією офіційного веб-сайту райдержадВідділ організаційної роботи, інформаміністрації
Лютий
ційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
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6.

Соціальний захист учасників АТО

Березень

Стан забезпечення учасників АТО земельними ділянками

Березень

Про роботу сектору містобудування та архітектури райдержадмініс- Березень
трації по здійсненню контролю за дотриманням законодавства
України з питань містобудування та архітектури
Про роботу служби у справах дітей щодо подолання дитячої Квітень
7.
безпритульності і бездоглядності.
стан документів переданих до архівного відділу підприємства- Березень
8. Про
ми, установами та організаціями
Другий квартал
Про підсумки виконання районного бюджету за І перший квартал
9. 2017 року
Квітень
Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку ра10. йону у І кварталі 2017 року
Квітень
Про підсумки роботи об'єктів ЖКГ району в опалювальному сезоні
11. 2016-2017 років

Квітень

Відділ діловодства, контролю документів
та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації
Управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації
Відділ Держземагенства у Бершадському
районі
Сектор містобудування та архітектури
райдержадміністрації
Служба у справах дітей райдержадміністрації
Архівний сектор райдержадміністрації
Фінансове управління райдержадміністрації
Відділ економічного розвитку, житловокомунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації
Відділ економічного розвитку, житловокомунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації

12.
Про запобігання загибелі людей на водних об’єктах під час відпо13. чинку

Квітень

Сектор з питань цивільного захисту взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи райдержадміністрації
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Про організацію виконання постанови КМУ від 12.04.2000р. № 646
14. «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного
віку в Україні»
Децентралізація повноважень у сфері реєстрації бізнесу та реєстра15. ції нерухомого майна. Шляхи вдосконалення організації та надання
адміністративних послуг
Про стан розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію, що надійшли до райдержадміністрації у першому кварталі 2017
року
16.
Про стан виконавської дисципліни та виконання контрольних документів вищестоящих органів влади, розпоряджень та доручень
голови райдержадміністрації за підсумками І кварталу 2017 року
Організація проведення весняних робіт із благоустрою населених
17. пунктів району «За чисте довкілля»
організацію відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської та
18. Про
студентської молоді району влітку 2017 року
19. Про організацію оздоровлення учнівської молоді влітку 2017 року
Про стан виплати одноразової грошової допомоги ветеранам війни
20. відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"
21. Про діяльність закладів культури району

Квітень

Відділ освіти райдержадміністрації.

Квітень

Адміністратор сектору надання адміністративних послуг апарату райдержадміністрації

Квітень
Квітень

Відділ діловодства, контролю документів
та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації
Відділ діловодства, контролю документів
та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

Травень

Відділ економічного розвитку, житловокомунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації
Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації
Відділ освіти райдержадміністрації

Травень

Управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації

Квітень
Травень

Травень

Про заходи пожежної безпеки під час зернозбиральної кампанії
22. 2017 року
Червень

Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Сектор з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи райдержадміністрації

6
Про підготовку до жнивного комплексу робіт та безпеки праці при
23. організації і виконанні технологічних процесів при збиранні та пер- Червень
винній обробці сільськогосподарських культур урожаю 2017 року
Про роботу служби протипожежної безпеки при збиранні урожаю
24. 2017 року
Червень
Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли до райдержад25. міністрації у ІІ кварталі 2017 року
Червень
26.

Про розвиток фізичної культури та спорту в районі.

Червень

Третій квартал
27. Здійснення природоохоронних заходів щодо поліпшення малопро- Липень
дуктивних земель шляхом їх заліснення
Про підсумки виконання районного бюджету за 6 місяців 2017 року
28.
Липень
Про підсумки соціально-економічного розвитку району за І півріччя
29. 2017 року
Липень
Про підготовку та відзначення 26-ї річниці Незалежності України
30.

Липень
Щодо суспільно-політичної ситуації на території району

31.

Серпень

Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Районний відділ головного управління
МНС Бершадського району у Вінницькій
області
Відділ діловодства, контролю документів
та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації
Відділ освіти райдержадміністрації
Державне підприємство "Бершадський
лісгосп"
Фінансове управління райдержадміністрації
Відділ економічного розвитку, житловокомунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації
Відділ організаційної роботи інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
Відділ організаційної роботи інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю організаційної роботи апарату
райдержадміністрації
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Про діяльність державного реєстратора райдержадміністрації.
32. Стан ведення реєстру, проблеми та перспективи

Серпень

Державний
реєстратор райдержадміністрації

Про стан організації діловодства в апараті райдержадміністрації та її
33. структурних підрозділах

Липень

Відділ діловодства, контролю документів
та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

Про стан підготовки ЗОШ та ДНЗ району до початку навчального
34. року

Серпень

Відділ освіти райдержадміністрації

35. Про використання коштів ДФРР та інших субвенцій.

Вересень

Відділ економічного розвитку, житловокомунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації

Про стан виконання місцевих бюджетів, наповнення доходів та
36. економного, раціонального й ефективного використання коштів
місцевих бюджетів.

Вересень

Аналіз наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації
37.

Вересень

Четвертий квартал
Про підсумки виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 ро38. ку.
Жовтень
39. Про проведення пенсійних виплат в Бершадському районі.

Жовтень

Про роботу служби у справах дітей щодо подолання дитячої без40. притульності та бездоглядності

Жовтень

Фінансове управління райдержадміністрації
Відділ організаційної роботи інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
Фінансове управління райдержадміністрації
Бершадське об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області
Служба у справах дітей райдержадміністрації
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Про підготовку Програми соціально-економічного та культурного
41. розвитку району на 2018 рік

Жовтень

Про реалізацію завдань із забезпечення якісного та безпечного про42. ходження опалювального сезону 2017-2018 років.

Жовтень

43. Про роботу районного центру зайнятості
44. Про роботу районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Щодо якості питної води централізованих та децентралізованих си45. стем водопостачання підконтрольної території

Жовтень

46. Про підсумки діяльності аграрного сектора економіки району

Жовтень

Про роботу відділу з питань надзвичайних ситуацій по виконанню
47. законодавства України та районних програм з питань захисту населення і територій при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій
Про реалізацію на території району ЗУ “Про адміністративні послу48. ги”

Жовтень
Жовтень

Листопад
Листопад

Про стан виконавської дисципліни та виконання розпоряджень, до49. ручень та інших контрольних документів голів обласної та районної
державних адміністрацій за підсумками 9 місяців 2012 року
Листопад
Про стан і розвиток фізичної культури та спорту району
50.
Грудень

Відділ економічного розвитку, житловокомунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації
Відділ економічного розвитку, житловокомунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації
Директор районного центру зайнятості
Районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді
Відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби у Бершадському районі
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Сектор з питань цивільного захисту взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи райдержадміністрації
Адміністратор сектору надання адміністративних послуг апарату райдержадміністрації
Відділ діловодства, контролю документів
та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації
Сектор сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації
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ІІ. Наради апарату райдержадміністрації та його правовий всеобуч
Перший квартал
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Про підсумки роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації за 2016 рік.

Про дотримання режиму роботи в райдержадміністрації.
Про вимоги Закону України «Про запобігання корупції».
Про електронне декларування.

Січень
Лютий
Лютий
Березень

Маснюк Т.І.

Щодо виконання розпорядження голови райдержадміністрації «Про надання інформації для
офіційного веб-сайту райдержадміністрації.
Про огляд новоприйнятих законодавчих актів.

Березень

Салганік Л.І

Березень

Погребняк О.С.

Про формування національного архівного фонду.

Березень

Івасик Т.П.

Другий квартал
Про підсумки роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації за
І квартал 2017 року

Квітень

Керівники
структурних
підрозділів
апарату

Травень

Погребняк О.С.

7.

Про огляд новоприйнятих законодавчих актів

8.

Про правила етики поведінки державного службовця
Травень
Щодо виконання розпорядження голови райдержадміністрації «Про надання інформації для Червень
офіційного веб-сайту райдержадміністрації

9.

Керівники
структурних
підрозділів
апарату
Олійник О.В.

Маснюк Т.І.
Салганік Л.І.

10
Третій квартал
10. Про оплату праці працівників апарату
стан виконавської дисципліни та виконання документів, доручень голів обласної та ра11. Про
йонної адміністрацій в апараті райдержадміністрації
12. Про упорядкування архівних документів за 2010-2015 роки

Липень

Скалецька І.П.

Липень

Зеленецька Т.П.

Липень

Івасик Т.П.

13. Про огляд новоприйнятих законодавчих актів

Серпень

Погребняк О.С.

14. Про принципи державної служби
Про захист персональних даних
Про вимоги Закону України «Про запобігання корупції»
15.

Серпень

Олійник О.В.

Серпень

Маснюк Т.І.

Вересень

Керівники
структурних
підрозділів

Жовтень

Зеленецька Т.П.

Жовтень

Бичкова Н.В.
Погребняк О.С.

Про виконання планів роботи за І півріччя 2017 року
16.
Четвертий квартал
стан виконавської дисципліни при підготовці контрольних документів та розгляду звер17. Про
нень громадян
18. Про аналіз підготовки пропозицій до плану роботи райдержадміністрації
Про огляд новоприйнятих законодавчих актів
19.

Про підсумки роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації за ІІІ квартал
Про проведення оцінювання результатів службової діяльності

20.

Про планування структурними підрозділами планів роботи на 2018 рік

Жовтень
Листопад
Грудень
Грудень

Керівники
структурних
підрозділів
Олійник О.В.
Гресько Т.М.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ІІІ. Навчання міського сільських голів та секретарів виконкомів
Перший квартал
Про надання пільг, компенсацій, субсидій та соціальної допомоги відповідно до ЗУ України
“Про державний бюджет України на 2017 рік” та інших законодавчих актів
Про підсумки виконання бюджету за 2016 рік
Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району
делегованих повноважень органів виконавчої
Шляхи вдосконалення медичних послуг населенню
Про порядок декларування доходів (електронна декларація)
Про огляд протоколів засідань виконкомів міської та сільських рад
Про конкурси розвитку територіальних громад
Про матеріально – технічний стан та опалення закладів культури
Про організацію та проведення громадських робіт на території сільської ради
Про огляд протоколів засідань виконкомів міської та сільських рад
Діяльність виконавчого комітету сільської ради щодо запобігання дитячої бездоглядності та
попередження правопорушень
Про форми і методи роботи місцевих рад
Про проведення весняних робіт з благоустрою населених пунктів
Про заходи по профілактиці загибелі людей на воді під час літнього відпочинку

Січень

Кушпела В.Я.

Січень

Мазур Л.Й.

Січень

Салганік Л.І.

Лютий
Лютий
Лютий
Березень
Березень
Березень
Березень

Брикуля Л.І.
Гресько Т.М.
Салганік Л.І.
Русначенко В.В.
Герасимчук Н.М.
Кізлов І.О.
Салганік Л.І.

Березень

Гронська О.А.

Березень
Березень
Березень

Грабчак М.П.
Губко Н.І.
Письменюк О.П.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Другий квартал
Про організацію військового обліку на території сільської ради
Квітень
Про організацію виконання виконкомами сільських рад постанови КМУ «Про затвердження Квітень
інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку» в Україні
Навчання дорослого населення правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях. Квітень
Про заходи безпеки під час масового відпочинку людей на водних об’єктах та лісових масивах
Про порядок видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
Квітень
Про стан містобудівної документації по місту та селах району
Травень
Про зміни до бюджетного законодавства в частині казначейського обслуговування
Травень
Аналіз цільових перевірок стану військового обліку та бронювання в органах місцевого Травень
самоврядування
Про надання пільг, компенсацій, субсидій та соціальної допомоги відповідно до ЗУ України Червень
“Про державний бюджет України на 2017 рік” та інших законодавчих актів
Про зміни в діючому пенсійному законодавстві
Червень
Про здійснення регуляторної політики в органах місцевого самоврядування
Червень
Про статус депутатів місцевих рад
Червень
Третій квартал
Про організацію ведення діловодства у виконавчих комітетах міськсільрад
Липень
Підсумки виконання місцевих бюджетів району за 6 місяців 2017 року
Липень

Плахотнюк В. І.
Тартачна О.М.
Гончарук О.О.
Швидка Н.С.
Гумен О.М.
Усатюк Г. Л.
Плахотнюк В.І.
Кушпела В.Я.
Клітченко С.М.
Русначенко В.В.
Олійник В.Л.
Зеленецька Т. П.

28. Про підготовку і відзначення 26-ї річниці Незалежності України

Липень

Мазур Л.Й.
Герасимчук
Н.М.

завдання органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб щодо
29. Про
виконання рішень Служби розпорядника Реєстру виборців

Серпень

Папуша C.В.
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порядок підготовки документів на будівництво об’єктів та прийняття в експлуатацію Червень
30. Про
Гумен О. М.
закінчених будівництвом об’єктів
31. Про укладання номенклатури справ
Вересень
Івасик Т.П.
роботу виконавчого комітету сільської ради щодо протидії пияцтву та алкоголізму, Вересень Лялюцький В. М.
32. Про
незаконного виготовлення та реалізації алкогольних напоїв
33. Про стан виконання місцевих бюджетів
Вересень
Мазур Л.Й.
цільових перевірок стану військового обліку та бронювання в органах місцевого Вересень Плахотнюк В.І.
34. Аналіз
самоврядування
35. Про призов на військову службу
Вересень Ольшевський В.Е.
36. Про порядок надання житлових субсидій
Вересень
УПСЗН
Четвертий квартал
37. Підсумки виконання місцевих бюджетів району за 9 місяців 2017 року
Жовтень
Мазур Л.Й.
38. Про роботу виконкому сільської ради щодо опіки і піклування
Жовтень
Гронська О.А.
39. Про підготовку місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку.
Жовтень Русначенко В.В.
особливості проведення конкурсу та іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад в Жовтень
40. Про
Христич С.Г.
органах місцевого самоврядування
41. Про створення та організацію роботи фізкультурно-спортивних клубів при сільських радах
Листопад Сировець С.Ф.
Про організацію роботи із зверненнями громадян у виконавчих комітетах міської,сільських
Т. П.
42. рад за результатами перевірок
Листопад Зеленецька
Про регулювання містобудівної документації
Грудень Гумен О.М.
ІУ. Питання, що будуть вноситись на розгляд колегіальних органів структурних підрозділів райдержадміністрації
1. Колегія відділу освіти
1. Про підсумки розвитку освіти району у 2016 - 2017 навчальному Серпень Начальник відділу освіти райдержадмініроці та невідкладні завдання щодо продовження реформування га
страції
лузі у 2017 - 2018 навчальному році
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2
3

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Про підсумки роботи навчальних закладів освіти району у 2017 році Грудень Начальник відділу освіти райдержадмініта невідкладні завдання на 2018 рік
страції
Засідання ради відділу культури і туризму райдержадміністрації
Щокварталу Начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації
У. Комплексні та цільові перевірки
1. Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках.
2. Перевірка показників, розрахунків та підтверджуючих документів Протягом Фінансове управління райдержадміністміського та сільських бюджетів на 2017 рік
року
рації
3. Правильність складання кошторисів видатків установ, що фінансуються з міського та сільських бюджетів на 2017 рік, виконання розпису бюджетів правильності доведення лімітів
Про перевірку діяльності виконавчих комітетів сільських рад щодо Один раз на Відділ організаційної роботи інформаційздійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади
діяльності і комунікацій з громадськіквартал ної
стю апарату райдержадміністрації
Перевірка ведення загального діловодства та діловодства за зверділоводства, контролю докуненнями громадян, надання методичної допомоги структурним під- Протягом Начальник
ментів
та
роботи
із зверненнями громадян
розділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядуванроку
апарату
райдержадміністрації
ня (за окремим графіком)
1.Дотримання трудового законодавства на промислових та сільськогосподарських підприємствах району (за окремим графіком).
Начальник управління праці та соціаль2.Перевірка виконкомів сільських рад, сільськогосподарських то- Протягом
ного
захисту населення райдержадміністроку
вариств стосовно достовірності поданих інформацій для призначенрації
ня всіх видів соціальних допомог ( за окремим планом)
Перевірка стану правового забезпечення відділів і управлінь райде- Протягом Погребняк. - головний спеціаліст сектору
ржадміністрації
юридичного забезпечення апарату райроку
держадміністрації
Перевірка достовірності надання оперативної інформації з фінансо- Протягом Скалецька І.П. - начальник фінансовових питань підвідомчими структурними підрозділами.
господарського відділу апарату райдерроку
жадміністрації
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Протягом Герасимчук Н.М. - начальник відділу куроку
льтури і туризму райдержадміністрації
Перевірка виконання указів Президента України, розпоряджень та
Т.П. - начальник відділу діПротягом Зеленецька
доручень КМУ, що знаходяться на контролі в райдержадміністрації
ловодства,
контролю
документів та робороку
8.
ти із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації
1.Здійснення контролю за організацією виховної роботи.
2.Перевірка стану утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьків- Протягом Гронська О.А. - начальник служби у
9. ського піклування, які проживають в сім’ях опікунів, піклувальників.
року
справах дітей райдержадміністрації
3. Проведення профілактичних рейдів «Канікули», «Діти вулиці»,
«Урок».
1. Перевірка якості будівельних робіт, наявності проектної документації на будівництво та дозволу державних органів на об'єктах райо- Протягом Гумен О.М. - начальник відділу містобудування та архітектури райдержадмініст10. ну ( за окремим графіком ).
року
2. Виявлення фактів самовільного будівництва індивідуальних житрації
лових будинків та господарських будівель (за окремим графіком).
Протягом Відділ освіти райдержадміністрації
11. Атестаційна експертиза шкіл району (за окремим планом)
року
Перевірка виконання районних програм “Розвитку фізичної культу- Протягом Чорненька В.Д. - завідувач сектору у
справах сім'ї молоді та спорту райдержа12. ри і спорту “ та ”Захистимо дитинство”
року
дміністрації
7.

Перевірка діяльності закладів культури сіл району

і збереження документів з особового складу в установах Січень Начальник архівного сектору райдержа13. Наявність
району
грудень дміністрації
Про використання Державної символіки України в школах району
Протягом Салганік Л. І. - начальник відділу органіроку
заційної роботи інформаційної діяльності
14.
і комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації
_____________________________________________________________________

