УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
27 грудня 2017 року __

Бершадь

№

647____

Про план роботи районної державної адміністрації
на 2018 рік
Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» та Регламенту Бершадської районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 01 грудня
2016 року № 578:
1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на 2018 рік,
що додається.
2. Заступнику голови, керівнику апарату, керівникам структурних
підрозділів районної державної адміністрації та її апарату забезпечити
своєчасну і якісну підготовку питань для розгляду та організованого
проведення заходів.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації та керівника апарату
районної державної адміністрації.
Голова районної
державної адміністрації

І. Стефанцов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
27 грудня 2017 року № _ 647 _

План роботи
районної державної адміністрації на 2018 рік
№
п/п

Термін
Відділи, що відповідають за підготовку
виконання
та проведення

Зміст заходу

І. Перелік питань для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації
Перший квартал
1.

Відведення в постійне користування земельних ділянок для ведення
лісового господарства, лісових насаджень на деградованих землях Січень
непридатних для сільського господарства
Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2017 році

Лютий

2.

3.
4.

Про підсумки соціально-економічного та культурного
району за 2017 рік
Про стан виконання місцевих бюджетів за 2017 рік

розвитку
Лютий
Лютий

ДП «Бершадський держлісгосп»
Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Відділ економічного розвитку, житловокомунального господарства та
інфраструктури райдержадміністрації
Фінансове управління
райдержадміністрації

5.

Про реалізацію заходів районної стратегії національно-патріотичного
Березень
виховання дітей та учнівської молоді Бершадського району

Відділ освіти фізичної культури та
спорту райдержадміністрації

6.

Про основні засади реформування медичної галузі

Головний лікар ОЛІЛ

Березень

7.

Про виконання завдань, встановлених актами та дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими
документами вищестоящих органів влади та стан виконавської Березень
дисципліни в районній державній адміністрації, районних органах
міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади

Відділ діловодства, організаційної
роботи та громадської діяльності
апарату райдержадміністрації

8.

Про підготовку сільськогосподарських підприємств до проведення
Березень
комплексу весняно-польових робіт 2018 року

Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Про стан роботи з персоналом в райдержадміністрації

Сектор по роботі з персоналом апарату
райдержадміністрації

9.

Березень

Другий квартал
10

Про програму розробки містобудівної документації району на 2018Квітень
2020 роки

Сектор містобудування та архітектури
райдержадміністрації

11

Про хід збирання сільськогосподарськими підприємствами ранньої
Червень
групи зернових культур

Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Третій квартал
Про підсумки соціально-економічного та культурного
12 району за І півріччя 2018 року

розвитку

Липень

Про хід виконання Постанови Кабінету Міністрів України №152 від
13 17.03.2017р. «Про забезпечення доступності лікарських засобів» .
Липень
Про
забезпечення
населення

14
15

Про

стан

санітарно-епідеміологічного

дотримання

благополуччя
Липень

встановленого

порядку

здійснення Вересень

Відділ економічного розвитку, житловокомунального господарства та
інфраструктури райдержадміністрації
КУ “Бершадський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги”
Відділ
державного
нагляду
за
дотриманням санітарного законодавства
Держпродспоживслужби
у
Бершадському районі
Сектор містобудування та архітектури

будівництва об’єктів містобудування на території району
16

райдержадміністрації

Про дотримання засад державної політики у сфері захисту прав дітей

Вересень

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Жовтень

Відділ економічного розвитку, житловокомунального господарства та
інфраструктури райдержадміністрації

Четвертий квартал
17

Про підсумки соціально-економічного та культурного
району за 9 місяців 2018 року

18

Про роботу із зверненнями громадян у районній державній
адміністрації за ІІІ квартал 2018 року.

19
20

розвитку

Про підсумки роботи управління за 9 місяців 2018 року

Жовтень
Жовтень

Про підсумки збирання урожаю 2018 року та проведення осіннього
Жовтень
комплексу польових робіт

Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
Управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації

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
1.

Про підсумки роботи закладів освіти району у 2017 році та
Січень
невідкладні завдання на 2018 рік

Відділ освіти фізичної культури та
спорту райдержадміністрації

2.

Про підготовку сільськогосподарських підприємств до проведення
Березень
комплексу весняно-польових робіт 2018 року

Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Про стан виплати заборгованості із заробітної плати

Управління соціальної та молодіжної
політики райдержадміністрації

3.
4.

Лютий

Про реалізацію завдань законодавства щодо забезпечення дитині- Квітень

Служба у справах дітей

сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування сімейних
форм виховання
5.

6.

райдержадміністрації

Про
роботу
відділу
містобудування
та
архітектури
райдержадміністрації по здійсненню контролю за дотриманням Березень
законодавства України з питань містобудування та архітектури.
Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли
райдержадміністрації у першому кварталі 2018 року

до

Березень

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

Другий квартал
Про підсумки виконання районного бюджету за І перший квартал
2018 року
Квітень

Фінансове управління
райдержадміністрації

8.

Про підсумки соціально-економічного та культурного
району у І кварталі 2018 року

Відділ економічного розвитку,
житлово-комунального господарства та
інфраструктури райдержадміністрації

9.

Про підсумки роботи об'єктів ЖКГ району в опалювальному сезоні
2017-2018 років
Квітень

Відділ економічного розвитку,
житлово-комунального господарства та
інфраструктури райдержадміністрації

10.

Доступність та розвиток сільської медицини та
побутове забезпечення її працівників

КУ “Бершадський районний центр
первинної медико-санітарної
допомоги”

7.

11.

12.

розвитку
Квітень

соціальноКвітень

Про стан виконавської дисципліни та виконання контрольних
документів вищестоящих органів влади, розпоряджень та доручень
голови райдержадміністрації за підсумками І кварталу 2018 року Квітень

Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації

Організація проведення весняних робіт із благоустрою населених
пунктів району “За чисте довкілля”
Квітень

Відділ економічного розвитку,
житлово-комунального господарства та
інфраструктури райдержадміністрації

13.
14.
15.
16.

17.

18.

Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської та Травень
студентської молоді району влітку 2018 року

Управління соціальної та молодіжної
політики райдержадміністрації

Про організацію оздоровлення учнівської молоді влітку 2018 року Травень

Відділ освіти, фізичної культури та
спорту райдержадміністрації

Про стан виплати одноразової грошової допомоги ветеранам війни
відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"
Травень
Про діяльність закладів культури району
Про заходи пожежної безпеки під час зернозбиральної кампанії
2018 року

Управління соціальної та молодіжної
політики райдержадміністрації

Травень

Відділ культури і туризму
райдержадміністрації

Червень

Сектор з питань цивільного захисту,
взаємодії з правоохоронними органами
та оборонної роботи
райдержадміністрації

Про підготовку до жнивного комплексу робіт та безпеки праці при
організації і виконанні технологічних процесів при збиранні та
Червень
первинній обробці сільськогосподарських культур урожаю 2018
року

Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

19.

Про роботу служби протипожежної безпеки при збиранні урожаю
2018 року
Червень

Районний відділ головного управління
МНС Бершадського району у
Вінницькій області

20.

Про стан розгляду звернень громадян,
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2018 року

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

21.

Про стан оздоровчої кампанії 2018р. на території району»(в разі
функціонування пришкільних таборів)
Червень

що

надійшли

до
Червень

Відділ
державного
нагляду
дотриманням санітарного
законодавства

за

Держпродспоживслужби
Бершадському районі

у

Третій квартал
22.

Здійснення природоохоронних заходів щодо
малопродуктивних земель шляхом їх заліснення

поліпшення

23.

Про підсумки виконання районного бюджету за 6 місяців 2018
року
Липень

Фінансове управління
райдержадміністрації

Про зміни в чинному податковому законодавстві
Липень

Бершадське відділення Гайсинської
об'єднаної державної податкової
інспекції

Липень

Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації

26.

Серпень

Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації

27.

Про стан організації діловодства в апараті райдержадміністрації та
її структурних підрозділах
Серпень

Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації

Про стан підготовки ЗОШ та ДНЗ району до початку навчального
року

Відділ
державного
нагляду
дотриманням санітарного
законодавства
Держпродспоживслужби
Бершадському районі

24.

Липень

Про підготовку та відзначення 27-ї річниці Незалежності України
25.
Про діяльність релігійних організацій на території району

28.

29.

Серпень

Про підготовку підприємств та організацій до роботи в зимовий
Вересень
період 2018-2019 оків

Державне підприємство "Бершадський
лісгосп"

за
у

Відділ економічного розвитку,
житлово-комунального господарства та

інфраструктури райдержадміністрації
30.

Про стан містобудівної документації міста та району

Вересень

Сектор містобудування та архітектури
райдержадміністрації

Четвертий квартал
Про стан виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року.
31.
Жовтень

Фінансове управління
райдержадміністрації

32.

Про організаційний початок
нового навчального року та
підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий Жовтень
період.

Відділ освіти райдержадміністрації

33.

Про роботу служби у справах дітей щодо подолання дитячої
Жовтень
безпритульності та бездоглядності

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Про підготовку Програми соціально - економічного та культурного
розвитку району на 2019 рік
Жовтень
34.

Про підготовку Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у бершадському районі на 2019-2020 роки
Жовтень
35.

36.

Про діяльність управління Державної казначейської служби у
Жовтень
Бершадському районі у 2018 році

Відділ економічного розвитку,
житлово-комунального господарства та
інфраструктури райдержадміністрації

Відділ економічного розвитку,
житлово-комунального господарства та
інфраструктури райдержадміністрації
Начальник управління Державної
казначейської у служби

37.

Про роботу районного центру зайнятості

Жовтень

Директор районного центру зайнятості

38.

Про роботу районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
Жовтень
молоді

Районний центр соціальних служб для
дітей, сім’ї та молоді

39.

Про завершення
комплексу осінньо - польових робіт та
Жовтень
забезпечення мінеральними добривами на весняно-літній період

Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Про заходи щодо ефективної протидії поширенню грипу та інших
гострих респіраторних вірусних інфекцій серед населення

Сектор з питань цивільного захисту
взаємодії з правоохоронними органами
та
оборонної
роботи
райдержадміністрації

40.

Листопад

41.

Про стан виконавської дисципліни та виконання розпоряджень,
доручень та інших контрольних документів голів обласної та
районної державних адміністрацій за підсумками 9 місяців 2018
Листопад
року

Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації

42.

Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань
визначених актами законодавства щодо роботи із зверненнями
громадян у ІІІ кварталі 2018 року
Листопад

Відділ діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації

1.
2.
3.
4.

ІІ. Наради апарату райдержадміністрації та його правовий всеобуч
Перший квартал
Звіт головного спеціаліста
апарату райдержадміністрації з питань Січень
Теслюк І.І.
мобілізаційної роботи по виконанню покладених на нього посадових обов’язків
Про подання працівниками райдержадміністрації щорічних електронних
Січень
Олійник О.В.
декларацій
Про роботу сектору з організаційної роботи за 2017 рік
Січень
Бичкова Н.В.
Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий Лютий
Олійник О.В.
державний службовець”

5.

6.
7.
8.

Щодо виконання розпорядження голови райдержадміністрації «Про надання
інформації для офіційного веб-сайту райдержадміністрації за І квартал 2018
року
Другий квартал
Про роботу відділу з виконання функціональних обов’язків
Про підсумки проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу
“Кращий державний службовець”
Про загальні засади судочинства в Україні.

Березень

Іванченко Г.М.

Травень

Папуша С.В.

Травень

Олійник О.В.

Червень

Саковський Д.І..

Третій квартал
9.

Про оплату праці працівників апарату

10. Про роботу сектору організаційної роботи за 6 місяців 2018 року
11. Про стан виконавської дисципліни та виконання документів, доручень голів
обласної та районної адміністрацій в апараті райдержадміністрації
Про забезпечення проведення
перших виборів добровільно об'єднаних
12. територіальних громад
13. Про виборче законодавство
14. Про стан виконавської дисципліни та виконання контрольних документів в
апараті районної державної адміністрації протягом 2018 року
15. Про стан ведення діловодства в апараті райдержадміністрації
Четвертий квартал
16. Про стан збереження архівних документів в апараті райдержадміністрації
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних
17. Про
службовців у 2018 році
18. Про підсумки інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації
19. Про організацію матеріально-технічного забезпечення роботи апарату

Липень

Скалецька І.П.

Липень

Бичкова Н.В.

Серпень

Зеленецька Т.П.

Вересень

Папуша С. В.

Вересень
Вересень

Саковський Д.І.
Крестьяннікова Л.П.

Вересень

Зеленецька Т.П.

Жовтень

Зеленецька Т.П.

Жовтень

Олійник О.В.

Листопад

Німчук Л.М.
Скалецька І.П.

райдержадміністрації
Грудень
Про підсумки проведення оцінювання результатів службової діяльності
20. державних службовців у 2018 році
Грудень
Олійник О.В.
Про визначення ключових показників результативності, ефективності та якості
21. службової діяльності державних службовців на 2019 рік
Грудень
Олійник О.В.
ІІІ. Навчання міського сільських голів та секретарів виконкомів
Перший квартал
1. Про порядок формування місцевих бюджетів району на 2018 рік
Січень
Мазур Л. Й.
Січень2. Про останні зміни в чинному податковому законодавстві
Когут В.П.
грудень
Про надання пільг, компенсацій, субсидій та соціальної допомоги відповідно до
3. ЗУ України “Про державний бюджет України на 2018 рік” та інших Січень
Гаврилишина Л.І.
законодавчих актів
4. Про проведення статистичної роботи в органах місцевого самоврядування
Січень
Кушнір Л.Б.
організацію контролю за здійсненням
органами місцевого Січень
5. Про
Зеленецька Т.П.
самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої
проведення експертизи цінності документів у випадку реорганізації або Лютий
6. Про
Івасик Т.П.
ліквідації сільської ради
7. Ознайомлення з листом Міністерства соціальної політики України від Січень
Швець С.П.
14.06.2016р. №8695/0/14-16/014
8. Про стан навчання на курсах підвищення кваліфікації керівного складу Січень
Письменюк О.П.
цивільної оборони району
9. Про використання державної символіки органами місцевого самоврядування
Лютий
Іванченко Г. М.
роботу виконавчого комітету щодо забур’яненості земель не Лютий
10. Про
Сторожук І.П.
сільськогосподарського призначення
11. Про роботу з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах
Лютий
Кубко Т. В.
12. Про огляд протоколів засідань виконкомів міської та сільських рад
Лютий
Зеленецька Т.П.

13. Про конкурси розвитку територіальних громад
14. Про матеріально – технічний стан та опалення закладів культури
15. Про організацію та проведення громадських робіт на території сільської ради
Про роботу міськсільвиконкомів щодо заліснення ярів, балок та територій
16. сміттєзвалищ
Методика впровадження сімейних форм виховання дітей — сиріт та дітей,
17. позбавлених батьківського піклування в тому числі тимчасової форми - сім'ї
патронатного вихователя
18. Про форми і методи роботи місцевих рад
виконання законів України «Про відходи», «Про благоустрій населених
19. Про
пунктів» та доручень першого заступника голови облдержадміністрації
20. Про використання державної символіки органами місцевого самоврядування
21. Про посилання пожежної безпеки у весняно-літній пожежонебезпечний період
Другий квартал
22. Про організацію військового обліку на території сільської ради
23. Про роль органів місцевого самоврядування в питаннях заготівлі донорської
крові
24. Про заходи по профілактиці загибелі людей на воді під час літнього відпочинку
25. Про організацію проведення оплачуваних громадських робіт
26. Про організацію виконання виконкомами сільських рад постанови КМУ «Про
затвердження інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку» в Україні
Навчання дорослого населення правилам пожежної безпеки в побуті та
27. громадських місцях. Про заходи безпеки під час масового відпочинку людей на
водних об’єктах та лісових масивах
28. Про порядок видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності
29. Про стан містобудівної документації по місту та селах району

Лютий
Березень
Березень

Цимбалюк С.Ф.
Герасимчук Н.М.
Кізлов І.О.

Березень

Краснєєв М.В.

Березень

Гронська О.А.

Березень

Грабчак М.П.

Березень

Губко Н.І.

Березень
Березень

Іванченко Г.М.
Письменюк О.П.

Квітень

Плахотнюк В. І.
Пікула І.Г.

Квітень
Квітень

Письменюк О.П.
Кізлов І.О.

Квітень

Тартачна О.М.

Квітень

Гончарук О.О.

Квітень

Швидка Н.С.

Травень

Гумен О.М.

зміни до бюджетного законодавства в частині казначейського
30. Про
обслуговування
31. Аналіз цільових перевірок стану військового обліку та бронювання в органах
місцевого самоврядування
Про надання пільг, компенсацій, субсидій та соціальної допомоги відповідно до
32. ЗУ України “Про державний бюджет України на 2018 рік” та інших
законодавчих актів
33. Про зміни в діючому пенсійному законодавстві
Доступність та розвиток сільської медицини та
соціально-побутове
34. забезпечення її працівників
35. Про статус депутатів місцевих рад
36. Діяльність виконавчого комітету сільської ради щодо запобігання дитячої
бездоглядності та попередження правопорушень
Третій квартал
37. Про організацію ведення діловодства у виконавчих комітетах міськсільрад

Травень

Усатюк Г. Л.

Травень

Плахотнюк В.І.

Червень

Гаврилишина Л.І.

Червень

Клітченко С.М.

Червень

Пікула І.Г.

Червень

Олійник В.Л.

Червень

Гронська О.А.

Липень

Зеленецька Т. П.

38. Аналіз виконання місцевих бюджетів району за 6 місяців 2018 року

Липень

39. Про підготовку і відзначення річниці Незалежності України
завдання органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових
40. Про
осіб щодо виконання рішень Служби розпорядника Реєстру виборців
порядок підготовки документів на будівництво об’єктів та прийняття в
41. Про
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
42. Про укладання номенклатури справ
Про роботу виконавчого комітету сільської ради щодо протидії пияцтву та
43. алкоголізму, незаконного виготовлення та реалізації алкогольних напоїв
цільових перевірок стану військового обліку та бронювання в органах
44. Аналіз
місцевого самоврядування

Липень

Мазур Л.Й.
Іванченко Г.М.

Серпень

Папуша C.В.

Серпень

Гумен О. М.

Вересень

Івасик Т.П.

Вересень

Лялюцький В. М.

Вересень

Плахотнюк В.І.

45. Про виборче законодавство
Вересень
Саковський Д.І.
Про роботу органів місцевого самоврядування щодо посилення пожежної
46. безпеки в осінньо-зимовий пожежонебезпечний період
Вересень
Письменюк О.П.
Четвертий квартал
47. Підсумки виконання місцевих бюджетів району за 9 місяців 2018 року
Жовтень
Мазур Л.Й.
48. Про роботу виконкому сільської ради щодо опіки і піклування
Жовтень
Гронська О.А.
49. Про підготовку місцевих програм соціально-економічного та культурного Жовтень
Цимбалюк С.Ф..
розвитку.
50. Про релігійну ситуацію в районі
Жовтень
Іванченко Г.М.
особливості проведення конкурсу та іспитів кандидатів на заміщення Жовтень
51. Про
Христич С.Г.
вакантних посад в органах місцевого самоврядування
створення та організацію роботи фізкультурно-спортивних клубів при Листопад
52. Про
Тартачна О.М.
сільських радах
53. Про законодавчі основи розвитку майнових відносин та комунальної власності Листопад Олійник В.Л.
територіальних громад
54. Про організацію роботи інспектора військово-облікового столу органів Листопад
Плахотнюк В.І.
місцевого самоврядування
Про організацію роботи із зверненнями громадян у виконавчих комітетах
55. міської,сільських рад за результатами перевірок
Зеленецька Т. П.
Листопад
56. Про проведення реєстрації права власності на нерухоме майно
Грудень
Лаппа О. Л.
ІУ. Питання, що будуть вноситись на розгляд колегіальних органів структурних підрозділів райдержадміністрації
1. Колегія відділу освіти
1.Про підсумки розвитку освіти району у 2017 - 2018 навчальному році та
Начальник відділу освіти,
невідкладні завдання щодо продовження реформування галузі у 2018 - 2019 Серпень фізичної культури та спорту
навчальному році
райдержадміністрації
2

Про підсумки роботи навчальних закладів освіти району у 2018 році та Грудень

Начальник

відділу

освіти,

невідкладні завдання на 2019 рік
3

1.

2.

3.

4.

5.

Засідання ради відділу культури і туризму райдержадміністрації

фізичної культури та спорту
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 міського
та сільських бюджетів на 2018 рік
Протягом
3.Правильність складання кошторисів видатків установ, що фінансуються з року
міського та сільських бюджетів на 2018 рік, виконання розпису бюджетів
правильності доведення лімітів
Про перевірку діяльності виконавчих комітетів сільських рад щодо здійснення
ним делегованих повноважень органів виконавчої влади
Один раз на
квартал
Перевірка ведення загального діловодства та діловодства за зверненнями
громадян, надання методичної допомоги
структурним підрозділам
райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування (за окремим
графіком)
1.Перевірка дотримання ЗУ “Про охорону праці” на підприємствах району всіх
форм власності (за окремим графіком).
2.Перевірка виконкомів сільських рад, стосовно достовірності поданих
довідок для призначення всіх видів соціальних допомог ( за окремим планом)
Перевірка
стану
правового
забезпечення
відділів
і
управлінь
райдержадміністрації

Протягом
року

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

Протягом
року

Управління соціальної та
молодіжної політики
райдержадміністрації

Протягом
року

Сектор юридичного
забезпечення апарату
райдержадміністрації
Фінансово-господарський
відділ апарату
райдержадміністрації
Відділ культури і туризму

6.

Перевірка достовірності надання оперативної інформації з фінансових питань Протягом
підвідомчими структурними підрозділами.
року

7.

Перевірка діяльності закладів культури сіл району

Протягом

року
8.

Перевірка виконання указів Президента України, розпоряджень та доручень
КМУ, що знаходяться на контролі в райдержадміністрації
Протягом
року

1. Здійснення контролю за організацією виховної роботи.
9. 2. Перевірка стану утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування, які проживають в сім’ях опікунів, піклувальників.
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 району ( за окремим
10. графіком ).
2. Виявлення фактів самовільного будівництва індивідуальних житлових
будинків та господарських будівель (за окремим графіком).
Перевірка виконання районної програми ”Захистимо дитинство”
11.

Відділ
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організаційної
роботи
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діяльності
апарату райдержадміністрації

Протягом
року

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Протягом
року

Сектор містобудування та
архітектури
райдержадміністрації

Протягом
року

Управління соціальної та
молодіжної політики
райдержадміністрації
Начальник архівного
сектору райдержадміністрації

12. Наявність і стан збереження документів з особового складу в установах району Січеньгрудень
Про використання Державної символіки України в школах району
13.

райдержадміністрації

Протягом
року

_______________________________________________
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