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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи райдержадміністрації за травень
2017 року
Відповідно до пункту 14 регламенту роботи райдержадміністрації
затвердженого розпорядженням голови адміністрації від 17.12.2016 року №
578 відділом організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації на
основі поданої інформації начальниками управлінь, відділів та служб
райдержадміністрації проаналізовано виконання плану роботи за травень
2017 року (затвердженого розпорядженням голови від 28.04.2017 № 214).
Протягом травня 2017 року управліннями, відділами та службами
райдержадміністрації проведено ряд засідань перевірок, нарад, обстежень, а
саме:
Дата
проведення

Назва заходу

04.05.2017 Перевірка виконавчого комітету Баланівської сільської ради щодо

виконання районної програми розвитку фізичної культури і спорту
на 2017 рік
11.05.2017
11.05.2017

11.05.2017
12.05.2017

16.05.2017
17.05.2017

Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках
Бирлівської сільської ради
Здійснення контролю за організацією виховної роботи в навчально виховних закладах сільської ради. Обстеження умов проживання дітей із
сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Проведення
профілактичних рейдів «Кризова сім’я», «Діти вулиці» по с.Джулинка
Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації
Перевірка якості будівельних робіт, наявності проектної документації на
будівництво та дозволу державних органів на об’єктах м. Бершадь
Перевірка роботи виконавчого комітету Серебрійської сільської ради щодо
виконання районної програми “Захистимо дитинство” на період 2016-2020
роки
Перевірка стану утримання дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування, які проживають в сім’ях опікунів, піклувальників міської ради

18.05.2017 Заходи до Міжнародного дня музеїв
18.05.2017 Перевірка якості будівельних робіт, наявності проектної документації на
будівництво та дозволу державних органів на об’єктах м. Бершадь
19.05.2017 Засідання комісії з прав захисту дитини
19.05.2017 Перевірка фактів самовільного будівництва індивідуальних житлових
будинків та господарських будівель по с. Джулинка
23.05.2017 Перевірка правильності доведення лімітів бюджетних установ по
електроенергії Ставківської сільської ради
24.05.2017 Перевірка стану виконання розпису бюджетів територіальних громад по
власних і закріплених доходах Осіївської сільської ради
24.05.2017 Перевірка фактів самовільного будівництва індивідуальних житлових
будинків та господарських будівель по с. Серединка

24.05.2017 Заходи до Дня слов’янської писемності і культури
25.05.2017 Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації
25.05.2017

Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках
Бирлівської сільської ради
30.05.2017 Вивчення ситуації щодо захисту прав та законних інтересів дітей - сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають у
Джулинській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ст
Семінар — навчання державних службовців райдержадміністрації “Ділова
30.05.2017
українська мова”
31.05-01.06 Міжобласні змагання серед дітей з футболу, волейболу, легкої атлетики на
кубок НДУ М. Кучера

Продовжується
практика
щоденних
нарад
голови
райдержадміністрації із заступниками 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 заступників для вирішення окремих
проблем соціально-економічного розвитку з керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків)
Щосереди
практикується
виїзний
прийом
громадян
головою
райдержадміністрації у територіальних громадах району за окремим
графіком.
Перший заступник голови райдержадміністрації приймав участь у
роботі загальних зборів громадян за місцем проживання М'якохідської
територіальної громади на яких сільський голова звітував про проведену
роботу за 2016 рік.
На плановому засіданні колегії райдержадміністрації, на яке було
запрошено
членів
колегії,
керівників
структурних
підрозділів
райдержадміністрації та її апарату, керівників територіальних органів
центральних міністерств та відомств, організацій та установ району, міського
та сільських голів. На порядок денний засідання внесено 6 питань.
15 травня 2017 року керівником апарату проведено робочу нараду із
працівниками апарату райдержадміністрації. На порядок денний якої внесено
питання упорядкування документів для здачі їх до Національного архівного
фонду, здійснення оновлень інформації у розділах офіційного веб–сайту
райдержадміністрації у зв’язку із реорганізацією відділів та структурних
підрозділів.
18 травня проведено нараду з керівниками відділів, секторів, спеціалістів
апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.
1. Про порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу,
щодо вільного володіння державною мовою.
2. Про укладання нового колективного договору.

3. Про останні новини в законодавстві України.
4. Про правила етики поведінки державного службовця.
5. Аналіз роботи веб - сайту райдержадміністрації.
Проведено галузеві наради, а саме: з організації у поточному році
оздоровчої кампанії шкільної молоді - відпочинок у пришкільних таборах та
оздоровлення у стаціонарних закладах.
Головою райдержадміністрації проведено робочу зустріч із матір'ю
Героя України (посмертно) Юрія Коваленка, прийнято участь у святкуванні
“Останнього дзвоника” Бершадською школою №3 І-ІІІ ступенів, вручено
нового шкільного автобуса Флоринській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
В рамках проекту «Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)» 18
травня 2017 р в м. Бершадь Кординатором конкурсу на Вінниччині - Спілкою
підприємців «Стіна», для ініціативних громадян, що бажають створити
або розширити власну справу в сільській місцевості проведено
семінар-тренінг.
З метою відзначення Дня пам'яті та примирення, 72 - ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в районі проведено низку
заходів:
- майстер – клас «Символічний - мак оберіг власноруч»;
- зустріч «Пам’ятаємо. Перемагаємо.»;
- зустріч із учасниками АТО “Дві війни - дві паралелі”;
- мітинг – реквієм та покладання квітів «Героїв подвиг житиме в віках»;
- урочистий мітинг за участю ветеранських громадських організацій,
учасників АТО, делегацій трудових колективів, організацій та підприємств,
громадськості, школярів та молоді міста.
11 травня 2017 року о 12.00 відбулася урочиста церемонія підняття
Державного Прапора України та Прапора Європейського Союзу з нагоди
ухвалення рішення Ради Міністрів щодо скасування візових вимог для
громадян України та відзначення Дня Європи в Україні. У виставковій залі
районного краєзнавчого музею відкрито виставку «Європейське майбутнє
України» та районна культурно-масова акція «Бершадщина – крок до
Європи». У програмі заходів : виставки, майстер – класи, виступи шкільних
євроклубів, тематична вікторина «Подорож по Європі», пісні та поезія
мовами країн Євросоюзу, танці та тематичний флеш – моб.
В рамках проведення заходів до дня Європи на Бершадщині та ХУ
Міжнародного музичного фестивалю ім. П.І.Чайковського та Н.Ф. фон Мекк
16 травня 2017 року у Бершадській дитячій музичній школі ім. Р.
Скалецького відбувся тематичний концерт «Інтриги оперних клавірів» за
участю провідних артистів обласної філармонії.
Тематичні заходи до Дня сім'ї та Дня матері проводили:
- працівники районної бібліотеки “Без сім'ї - немає щастя на землі .. “ “Все
найкраще, що є на землі, починається з сім'ї”, "З родини йде життя людини";
- працівники ДНЗ «Сонечко» м. Бершаді районний фестиваль-конкурс
«Колискова пісня».

Бершадчани прймали участь у обласній акції «Подорож у дитячий світ».
Місцем проведення став сімейний парк активного відпочинку «Дитяча
планета» в торговому центрі «PlazaPark».
В дитячій музичній школі відбувся звітний концерт вокально - хорового
відділу, класу хореографії та образотворчого мистецтва «Твоя любов дає мені
наснагу».
Урочисті заходи з нагоди Всесвітнього дня вишиванки проведено
вчителями та учнями Бершадської ЗОШ І – ІІІ ст. №1 на площі Героїв
України за участю керівників району та громадськості міста.
Напередодні Всеукраїнського Дня вишиванки у Бершадській центральній
районній бібліотеці на плановому засідані клубу «Калина» відбулася
літературно - мистецька зустріч «Чарівна краса вишиванки».
Юні бершадці учні Бершадської дитячої музичної школи ім. Р.
Скалецького брали участь у Всеукраїнському музичному конкурсі фестивалі «Зоряні мости» та здобули ряд перемог.
ІІІ Всеукраїнський конкурс «Юний концертмейстер». Метою якого є
виявлення та підтримка талановитих дітей і творчої молоді, підвищення
професійної майстерності, обмін творчими здобутками, розширення
міжнародних культурних зв’язків, сприяння інтеграції національного
мистецтва до світового культурного простору, розвиток навичок
концертмейстерської майстерності в учнів-піаністів, обмін кращим
педагогічним досвідом приніс бершадцям лише подяки.
Для зразкового аматорського ансамблю естрадного танцю «Мрія»
Бершадського РБК, квітень – травень 2017 року був сповнений яскравих
емоцій, незабутніх вражень та зайнятих 5 Перших місць та 3 Гран-прі.
На ІІІ Всеукраїнському багатожанровому конкурсі мистецтв «Музичний
олімп», ІV Всеукраїнському хореографічному фестивалі «Квітнева феєрія –
2017» та диплом керівнику за «Кращу балетмейстерську роботу», ХХV
Міжнародному дитячо-юнацькому естрадному конкурсі «Музична
парасолька 2017», фіналі ІІІ Всеукраїнського чемпіонату з хореографічного
мистецтва «Art dance - 2017», Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
інструментального, вокального, хореографічного, театрального мистецтва
«ЗІРКОВИЙ ТРІУМФ» присвяченого Дню Європи в Україні.
2 травня в с. Красносілка проводився міжобласний турнір з футболу
пам’яті офіцера Збройних Сил України Барашенка Юрія Петровича, який
загинув у зоні проведення антитерористичної операції на Сході нашої
держави.
Напередодні Міжнародного дня захисту дітей традиційно проводиться
районна Спартакіада «Здоров’я» у Джулинській загальноосвітній спеціальній
школі-інтернат. У змаганнях взяли участь 85 вихованців.
З чемпіонату Європи з армреслінгу (м. Катовіце Польща) Вінницька
команда з 5 спортсменів (двоє із яких – бершадці) вибороли золото та
срібло, посівши почесне 1 місце та ІУ місце у категорії «юніори».
31 травня у рамках заходів до Міжнародного дня захисту дітей
проведено урочисте відкриття дводенних Міжобласних спортивних змагань
серед дітей з футболу, волейболу та легкої атлетики на кубок Народного

депутата України М. І.Кучера. У змаганнях беруть участь юні спортсмени
(200 чол.) міст Бершадь, Тульчин, Одеса та Умань.
Більшість заходів проведених у травні розміщено на веб – сайті
райдержадміністрації та сторінках районної газети «Бершадський край» зі
світлинами, а також вміщено інформацію про підсумки роботи архівного
сектору.
Головний спеціаліст відділу організаційної
роботи, інформаційної
діяльності і комунікацій з громадськістю
апарату
Н. Бичкова
01 червня 2017 р.

райдержадміністрації

