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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи райдержадміністрації за серпень
2017 року
Відповідно до пункту 14 регламенту роботи райдержадміністрації
затвердженого розпорядженням голови адміністрації від 17.12.2016 року №
578 відділом організаційної роботи, інформаційної діяльності і комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації на основі поданої інформації
начальниками управлінь, відділів та
служб райдержадміністрації
проаналізовано виконання плану роботи за серпень
2017 року
(затвердженого розпорядженням голови від 25.07.2017 № 353).
Протягом серпня 2017 року управліннями, відділами та службами
райдержадміністрації проведено ряд засідань перевірок, нарад, обстежень, а
саме:
Дата
проведення
03.08.2017

Назва заходу
Міжвідомча нарада щодо здійснення заходів
жорстокого поводження з дітьми у сім'ях

по запобіганню

04-07.08.2017 Відкритий міжобласний турнір з шашок-64 «Бершадська нива 2017»
08.08.2017 Нарада керівників сільськогосподарських формувань щодо проведення
жнивного комплексу робіт та безпеки праці при організації і виконанні
технологічних процесів при збиранні та первинній обробці
сільськогосподарських культур урожаю 2017 року
08.08.2017 Перевірка стану виконання розпису бюджетів територіальних громад по
власних і закріплених доходах Михайлівської сільської ради
10.08.2017 Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації
10.08.2017
Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках
Осіївської сільської ради
11.08.2017 Перевірка достовірності інформації від виконавчих комітетів
Голдашівської сільської ради та сільськогосподарських товариств для
призначення всіх видів державних соціальних допомог
11.08.2017 Заходи до Дня будівельника,
Дня працівників ветеринарної медицини
14.08.2017 Перевірка якості будівельних робіт, наявності проектної документації на
будівництво та дозволу державних органів на об’єктах с. П'ятківка
15.08.2017 Обстеження умов проживання дітей із сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах. Проведення профілактичних рейдів «Кризова
сім’я», «Діти вулиці» на території Баланівської сільської ради
17.08.2017 Засідання комісії з прав захисту дитини
18.08.2017 Перевірка фактів самовільного будівництва індивідуальних будинків та
сільськогосподарських будівель с. Джулинка
21.08.2017
Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках
Кошаринецької сільської ради
22.08.2017
Перевірка правильності доведення лімітів по бюджетних установах по
електроенергії
Тирлівської сільської ради

28.08.2017

Перевірка достовірності інформації від виконавчих комітетів
Михайлівської сільської ради та сільськогосподарських товариств для
призначення всіх видів державної соціальної допомоги

30.08.2017

Засідання колегії відділу освіти, фізичної культури та спорту
райдержадміністрації

30.08.2017

Перевірка стану утримання дітей – сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів,
піклувальників Маньківської сільської ради
Перевірка фактів самовільного будівництва індивідуальних будинків та
сільськогосподарських будівель м. Бершадь

31.08.2017

Продовжується
практика
щоденних
нарад
голови
райдержадміністрації із заступником та керівником апарату, керівниками
структурних підрозділів райдержадміністрації за окремим списком та
визначенням.
Щопонеділка
проводиться керівником апарату оперативна нарада
начальників відділів та секторів апарату щодо уточнення плану роботи
адміністрації на тиждень з метою ефективної роботи та координації всіх
заходів.
Системно проводяться наради у заступника для вирішення окремих
проблем соціально - економічного розвитку з керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації.
Щосереди
практикується
виїзний
прийом
громадян
головою
райдержадміністрації у територіальних громадах району за окремим
графіком. Такий відбувся у селах В. Киріївка, Устя, Ставки, Красносілка.
На нараді апарату презентовано Карти пріоритетів і цілей
структурних підрозділів апарату райдержадміністрації.
Порядок денний наради з керівниками відділів, секторів,
спеціалістів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації від 19
серпня складався із восьми питань.
Голова адміністрації прийняв участь:
- у засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету та
економічних реформ;
- в роботі 13 сесії районної ради 7 скликання;
- відкритті
меморіальної дошки на приміщенні Красносільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня вчителю фізичної культури, який
загинув захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України Юрія
Петровича Барашенка;
- вшанував пам'ять загиблого ровесника незалежності, учасника АТО
В’ячеслава Дремлюха;
- у засіданні колегії відділу освіти фізичної культури та спорту.
Протягом
серпня 2017 року при Бершадській районній
держадміністрації відбулися засідання дорадчих органів:
- засідання районного оперативного штабу з підготовки до опалювального
періоду, забезпечення належного температурного режиму, стан проведення
ремонтних робіт теплотраси у м. Бершадь;
- засідання робочої групи з питань проходження альтернативної
(невійськової) служби;

- спільна нарада керівників, які відповідають за роботу з сім’ями опікунів,
піклувальників, сільських голів та самих піклувальників.
10 серпня 2017 року голова райдержадміністрації Іван Стефанцов мав
зустріч із жителями Флоринської територіальної громади щодо колективного
звернення жителів вулиці Гоголя про забезпечення якісною питною водою.
Зустрічався з депутатом обласної ради Ларисою Білозір, яка прибула з
робочим візитом до Бершадської окружної лікарні інтенсивного лікування з
метою вивчення проблемних питань медичної галузі району та відкриття
стоматологічної клініки “Гарант”.
23 серпня 2017 року о 9.00 проведено урочисте підняття Державного
Прапора України та покладено квіти до знаку Героям Небесної Сотні у якому
взяли участь працівники державних установ та організацій міста.
В холі адміністрації в День Державного прапора відкрито стенд «Герої не
вмирають!» присвячений пам'яті Героїв Небесної Сотні та загиблим воїнам на
сході України.
Культурно – масові заходи до 26 річниці Незалежності розпочалися з
молебня за Україну та Український народ, «ходою єднання» під звуки
духового оркестру та з полотнищем Державного Прапора України.
В програмі святкування протягом дня: виставка хліба, дідухів «Хліб,
що пахне сонцем, щедрістю і полем», виставка картин «Мистецтво щирих
сердець», виставка-продаж «Прийшов Спас до нас», виставка дитячих робіт
«В дитячому серці живе Україна», книжкова виставка «В нас єдина мета Україна», фото - виставка «Бершадчани у фото світлинах», експозиція
«Бершадщина туристична», а також майстер-класи майстрів народної
творчості та декоративно-прикладного мистецтва «Дивоцвіт людських
талантів». Територіальні громади району представили цікаві квітково –
урожайні композиції «Квітуй, Бершадщино моя», ігри та конкурси «З нами
грай, переможцем ставай” та святкова лотерея «Грай і вигравай», «Ярмарок
по бершадськи».
Велопробіг, змагання на спортивному майданчику «Ми майбутнє твоє,
Україно». Для малят розважальна програма «В гостях у казки».
Виступи колективів художньої самодіяльності на різних майданчиках, а
саме: народного аматорського духового оркестру, народного аматорського
хорового колективу ветеранів праці.
Конкурс дитячого малюнка на асфальті «Україна — моя країна».
У святковій концертній програмі приуроченій річниці Незалежності взяли
участь кращі мистецькі колективи району та учасники телевізійних проектів
“Шанс” та «Голос країни» вокальний дует «Анна-Марія».
Професійні свята за участь голови райдержадміністрації відзначили
працівники поліції, ветеринарної медицини, будівельники.
Серед спортивних подій серпня:
- Всеукраїнський 39-й турнір "Бершадська Нива-2017" з шашок-64. В
змаганнях прийняли участь 57 спортсменів із багатьох областей України, а

також з республіки Молдова. Серед них: 1 майстер спорту, 23 кандидати у
майстри спорту;
- відкриті обласні змагання з веслування на байдарках і каное в с. Джулинка,
присвячені пам’яті тренера - майстра спорту України Пугач Любові
Аркадіївни. У змаганнях прийняли участь команди з м. Первомайськ
(Миколаївська область), смт. Вільшанка, м. Гайворон, (Кіровоградська
область), м. Вінниця, а також команди із с. Джулинка і м. Бершадь.
- чемпіонат світу з городкового спорту в Німеччині (м.Карлсруе) ,у складі
збірної України ввійшли двоє бершадців: чотириразовий чемпіон світу із
городкового спорту Анатолій Телятников та майстер спорту Юрій Геращенко.
- майстер-клас ВК «Вінниця» - бронзовий призер чемпіонату України з
волейболу серед чоловічих команд суперліги.
Серед культурно мистецьких заходів серпня участь самодіяльності
району у фестивалях:
- ХІ – у Всеукраїнському фестивалі української пісні ім. Юрія Штельмаха
«Серпневий заспів – 2017»;
- фестивалі родинного свята «Сім’я, родина, рід – які слова святі»;
- I районному фестивалі народної творчості «Квітуй, мій краю у вінку
барвистім України»;
- X -у обласному фестивалі народної творчості «Скарби Поділля»;
- VIІ фестивалі весільних музик «Давай за музик».
Більшість заходів проведених у серпні розміщено на веб – сайті
райдержадміністрації та сторінках районної газети «Бершадський край» зі
світлинами.

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