Голові
райдержадміністрації
Стефанцову І. В.
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи райдержадміністрації за травень
2018 року
Відповідно до пункту 14 регламенту роботи райдержадміністрації
затвердженого розпорядженням голови адміністрації від 24.01.2018 року №
34 відділом діловодства, організаційної роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації на основі поданої інформації начальниками
управлінь, відділів та служб райдержадміністрації проаналізовано виконання
плану роботи за травень 2018 року (затвердженого розпорядженням голови
від 26.04.2018 № 192).
Протягом травня 2018 року управліннями, відділами та службами
райдержадміністрації проведено ряд засідань перевірок, нарад, обстежень, а
саме:
Дата проведення

Назва заходу

11.05.2018

Перевірка Війтівської сільської ради щодо виконання
районної програми “Захистимо дитинство”
Спартакіада «Здоров’я» в Джулинській спеціальній
загальноосвітній школі-інтернат
Перевірка виконання розпису бюджету по власних і
закріплених доходах Манькіської сільської ради
Проведення комплексної перевірки виконкому
Поташнянської сільської ради стосовно достовірності
поданої інформації для призначення всіх видів соціальної
допомоги
Проведення перевірки правильності уточнень сільських
бюджетів по видатках Тернівської сільської ради
Проведення перевірки правильності доведення лімітів по
бюджетних установах по електроенергії Ставківської
сільської ради
Засідання комісії з прав захисту дитини
Заходи до Міжнародного дня музеїв
Кубок району зі стрільби стендової
Міжнародний день захисту дітей у Джулинській спеціальній
ЗОШ - інтернаті І-ІІ ст.
Вивчення стану справ щодо захисту прав дитини та
законних інтересів дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, які проживають ДБСТ родини
Фесько
Обстеження умов проживання дітей із сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах. Проведення профілактичних
рейдів «Кризова сім’я»,
«Діти вулиці»
на території
Джулинської сільської ради

11.05.2018
16.05.2018
16.05.2018

17.05.2018
17.05.2018

18.05.2018
18.05.2018
19.05.2018
24.05.2018
29.05.2018

30.05.2018

31.05.2018

Перевірка стану утримання дітей – сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування, які проживають в
сім’ях опікунів, піклувальників Ставківської сільської ради

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. У травні такий проведено у с. М’якохід.
Керівники райдержадміністрації приймали участь у роботі зборів громадян
Флоринської та Великокиріївської громад, святкуванні останнього дзвінка
у школах району.
15 травня 2018 року проведено семінарське заняття з головами та
секретарями міської, сільських рад на якому заслухано:
1. Про впровадження в районі компанії «Лікар в кожну родину». Стан
перетворення закладів первинного рівня в комунальні некомерційні
підприємства. Виконання урядової програми «Доступні ліки» в Україні
(реімбурсація).
2. Про стан дорожнього покриття та проведення ремонтних робіт.
3. Про перегляд та встановлення оптимальних розмірів місцевих податків та
зборів.
4. Про хід проведення весняної призивної компанії 2018 року.
5. Про зміни в законодавстві щодо надання населенню субсидій.
6. Про стан виконання бюджету району.
Нараду з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації,
територіальних органів центральних міністерств та відомств, організацій та
установ району проведено 15 травня на якій заслухано 4 питання.
24 травня
проведено
нараду з керівниками відділів, секторів,
спеціалістів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації на
порядок денний якої внесено 7 питань.
Крім того:
22 травня відбулася виробнича нарада працівників культури район ,
нарада з користувачами водних об’єктів та керівниками органів місцевого
самоврядування району з питань необхідності проведення робіт по розчистці
орендованих водних об’єктів, управлінням соціальної та молодіжної
політики
Бершадської райдержадміністрації проведено семінар –
навчання щодо призначення житлових субсидій відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України №329 від 27.04.2018 для уповноважених
сільських територіальних громад з призначення субсидій. Відділом

державних соціальних інспекторів управління соціальної та молодіжної
політики
24.05.2018
було
здійснено
звірку
довідок,
поданих
Поташнянською сільською радою з метою визначення
достовірності даних для отримання субсидій (червень-серпень 2017).
Голова адміністрації:
11 травня був учасником розширеної обласної наради;
відповідно до плану роботи райдержадміністрації на травень провів
два особистих прийоми громадян;
відвідав дитячий будинок сімейного типу родини Феськів у м.
Бершадь;
взяв участь у святкуванні
останнього дзвоника
Війтівської
загальноосвітній школі І-ІІІ ст.;
приймав участь у офіційній церемонії відкриття виставки художньої
фотографії «Сьвєнтокшиське – Вінниччина. Очима партнера» за ініціативи
обласної державної адміністрації, Генерального Консульства Республіки
Польща у Вінниці та Посольства України в Республіці Польща;
18 травня вітав
інтелектуальну еліту району обдарованих,
цілеспрямованих, успішних дітей Бершадщини та їх учителів на святі
«Золотого олімпу». Вручиив Почесні грамотами райдержадміністрації та
районної ради 30 учням, 8 колективам та 13 учителям;
брав активну участь у засіданні Координаційної ради з питань
місцевого самоврядування при голові районної ради;
був учасником обласного форуму «Впровадження нових механізмів
запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою
статі».
У травні проведено засідання дорадчих органів:
підсумкове засідання організаційного комітету з підготовки та
проведення районного етапу ХІІІ Всеукраїнської акції «Серце до серця», яка
проходила з 02 по 22 квітня;
засідання організаційного комітету з підготовки та проведення у районі
Дня Європи;
засідання організаційного комітету з питань підготовки та проведення
у районі Міжнародних спортивних змагань з футболу на кубок Народного
депутата України Миколи Кучера;
засіданні районної призовної комісії;
чергове засідання оргкомітету з питань підготовки та проведення етно
- еко – фестивалю «Skyline», який відбудеться 28-29 липня;
засідання Комісії з питань захисту прав дитини;
перше
засідання
громадської
ради
при
Бершадській
райдержадміністрації;
засідання Комісії з питань захисту прав дитини;
засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення на
Бершадщині Міжнародного дня сім’ї та Дня матері;
засідання робочої групи з підготовки та проведення першого засідання
громадської ради при Бершадській райдержадміністрації;
засідання організаційного комітету з питань організації та проведення
на Бершадщині Міжнародного дня захисту дітей;
- засіданні оперативного штабу з питань організації та проведення оздоровчої

кампанії – 2018 року, організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей і
підлітків, перебування в пришкільних таборах;
члени районної міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної
рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми,
здійснили робочий візит до Кидрасівської сільської ради.
В рамках відзначення
Дня Європи працівниками Бершадської
центральної районної бібліотеки в міському парку міста була розгорнута
виставка – відкриття «Європа – наш спільний дім», крім того - тематична
вікторина «Подорож по Європі», художнє читання «Заповіту» Тараса
Шевченка мовами країн Євросоюзу, пісні та поезія мовами країн Євросоюзу,
танці та тематичний флеш – моб «Україна – це Європа».
Група дітей району прийняла участь у обласному святі «Моя сім’я –
моя гордість» сімейному парку відпочинку «Дитяча планета» м. Вінниця
організованому Департаментом соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації.
Відділом державних соціальних інспекторів управління соціальної та
молодіжної політики райдержадміністрації 04 травня разом з соціальними
працівниками Джулинської ОТГ здійснено обстеження матеріально побутових умов десяти багатодітних і малозабезпечених сімей.
В рамках заходів до Дня матері та Міжнародного дня сім’ї
відбулися: виставка творчих робіт "Родинне дерево", тематична виставка
літератури, мистецький захід: "Українська родина - перлинка народу", зустріч
з майстринею виготовлення ляльки - мотанки та виставку її робіт «Родина,
як зірка єдина», звітний концерт викладача фортепіанного відділу.
Окрема святкова програма до Дня матері (багатодітної) підготовлена та
проведена управлінням соціальної та молодіжної політики спільно із
відділами культури і туризму, освіти, фізичної культури і спорту, служби у
справах дітей райдержадміністрації.
Напередодні Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні відбулася зустріч “за круглим столом” за
участю начальника Бершадського об’єднаного управління Пенсійного фонду
України у Вінницької області, заступника начальника управління соціальної
та молодіжної політики Бершадської РДА та голів ветеранських організацій,
відділом з обслуговування дітей Бершадської центральної районної
бібліотеки презентовано книжкову виставку «Пам’ять про подвиг». У
виставковій залі районного краєзнавчого музею відбулась зустріч «Болючі
спогади» з ветераном Другої світової війни, очевидцем визволення
Бершадського району Олексієм Пилиповичем Степовим.
08 травня біля Меморіалу Слави покладання квітів. У залі засідань
райдержадміністрації відбулася зустріч голови райдержадміністрації, голови
районної ради, міського голови та помічника Народного депутата України
Миколи Кучера із учасниками бойових дій, ветеранами Другої світової
війни, жертвами нацистських переслідувань, в’язнями гетто, представниками
ветеранських організацій, сільськими головами та керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації. Працівники територіального центру
соціального обслуговування відвідали, привітали і вручили подарункові
набори 11 інвалідам Другої світової війни, які перебувають на обслуговуванні
у територіальному центрі.

09 травня урочиста хода єдності та миру, мітинг-реквієм «Їх подвиг
житиме в віках», центральна районна бібліотека презентувала виставку експозицію "Велич вашого подвигу навіки в наших серцях", традиційна
зустріч за святковим столом, щоб згадати побратимів та підняти келишок
символічних «фронтових сто грам».
17 травня у Бершадській музичній школі відбулося свято вишиванки «У
вишивках, як у піснях – душа народу». Біля Бершадського
районного краєзнавчого музею працівники районного краєзнавчого музею,
народного музею історії с. Баланівка та народного музею культури села та
галереї Прокопа Колісника в с. Поташня оформили виставки української
вишиванки "Весна квітує вишиванками". На святі звучали пісні вихованців та
викладачів Бершадської ДМШ ім. Р. А. Скалецького та дефіле у вишиванках
майстрині-вишивальниці Марії Тітієвської з села Теофілівка всіх учасників
частували
короваєм, який спекла мати Марії. Працівники
райдержадміністрації теж долучилися до акції «Одягни вишиванку».
20 травня Бершадщина вшанувала память земляків - жертв політичних
репресій. Відбулось покладання квітів до меморіальних дощок Родіона
Скалецького та Іполита Зборовського.
В виставковій залі районного
краєзнавчого музею переглянуто виставку «Громадсько-політична діяльність
Іполита Зборовського». Цього дня приспущено державні прапори на
адмінбудівлях, навчальних закладах, установах.
Самодіяльність району приймала участь у конкурсах та фестивалях:
у Першому міському конкурсі дитячої творчості «Україна в моєму
серці»;
ІV Всеукраїнському конкурсі - фестивалі «Юний концертмейстер»;
4 - му Всеукраїнському багатожанровому конкурсі мистецтв "Зірковий
тріумф";
ІХ Міжнародному фестивалі - конкурсі інструментального,
вокального, хореографічного, театрального, циркового мистецтв та театрів
мод «Квітуча країна».
Всеукраїнському фестивалі – конкурсі дитячої та юнацької творчості
“Vivat, юний талант”.
Спортивні події травня.
М. Козятин обласні змагання з волейболу серед юнаків 2006-2007 року
народження. У змаганнях прийняли участь дванадцять команд.
М. Ладижин турнір з футболу пам’яті загиблих воїнів АТО Віталія
Химича і Сергія Майбороди.
М. Вінниця командний чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків та
дівчат 2005 року народження.
14 тур чемпіонату Вінницької області з дитячо-юнацької футбольної ліги
серед дитячих команд 2003-2004 років народження.
У Бершадській загальноосвітній школі І-ІІІ ст.№3 відбулись міжобласні
змагання з баскетболу серед юнаків.
У місті Андрушівка Житомирської області відбувся Всеукраїнський турнір
з греко-римської боротьби, присвячений воїнам АТО.
М. Вінниця чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат
2001-2002 та 2003-2004 р.н.

Районні змагання з легкої атлетики серед юнаків та дівчат за програмою
Спартакіади школярів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ст.,в яких
прийняли участь 16 команд.
ХІІ міжгалузева спартакіада
обласної
організації профспілок
працівників соціальної сфери України спільно з Федерацією профспілок
області.
Більшість заходів проведених у травні розміщено на веб – сайті
райдержадміністрації та сторінках районної газети «Бершадський край» зі
світлинами.
Управління
соціальної
та
молодіжної
політики
райдержадміністрації підготували звіт про ХІІІ Всеукраїнську благодійну
акцію “Серце до серця”, метою якої був збір коштів на допомогу дітям з
вадами слуху та звіт Центру надання адміністративних послуг Бершдської
РДА за квітень.
Головний спеціаліст
відділу діловодства, організаційної роботи та
інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
08 червня
2018 р.

С. Ільницька

