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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи райдержадміністрації за вересень
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 вересень
2017 року
(затвердженого розпорядженням голови від 28.08.2017 № 404).
Протягом серпня 2017 року управліннями, відділами та службами
райдержадміністрації проведено ряд засідань перевірок, нарад, обстежень, а
саме:
Дата
проведення

Назва заходу

01.09.2017
05.09.2017

Заходи до Дня знань
Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках
Тернівської сільської ради
Перевірка стану утримання дітей – сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів,
піклувальників Устянської сільської ради
Перевірка ведення загального діловодства, стану організації контролю за
виконанням документів органів влади вищого рівня, розпоряджень та
доручень голови адміністрації, діловодства за зверненнями громадян та
запитами на публічну інформацію (надання методичної допомоги)

07.09.2017

08.09.2017

09.09.2017

Районна спартакіада «Здоров’я» присвячена Дню фізичної культури
та спорту

11.09.2017

Перевірка якості будівельних робіт, наявності проектної документації на
будівництво та дозволу державних органів на об’єктах с. Бирлівка
Здійснення контролю за організацією виховної роботи в навчально виховних закладах сільської ради по с. Війтівка
Перевірка фактів самовільного будівництва індивідуальних будинків та
сільськогосподарських будівель с. Війтівка
Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації

12.09.2017
13.09.2017

14.09.2017
14.09.2017

Перевірка стану виконання розпису бюджетів територіальних громад по
власних і закріплених доходах Сумівської сільської ради

15.09.2017

Заходи до Дня фармацевтичного працівника, Дня рятувальників
України, Дня працівника лісу

19.09.2017

Перевірка правильності доведення лімітів по бюджетних установах по
електроенергії
Шляхівської сільської ради
Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках
Серебрійської сільської ради

20.09.2017

21.09.2017
21.09.2017

22.09.2017
26.09.2017

Перевірка фактів самовільного будівництва індивідуальних будинків та
сільськогосподарських будівель м. Бершадь
Перевірка достовірності інформації виконавчого комітету
Лісниченської сільської ради та сільськогосподарських товариств для
призначення всіх видів державних соціальних допомог
Засідання комісії з прав захисту дитини
Обстеження умов проживання дітей із сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах. Проведення профілактичних рейдів «Кризова
сім’я», «Діти вулиці» на території Ставківської сільської ради

27.09.2017

Заходи до Дня вихователя, Всесвітнього дня туризму

28.09.2017

Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації

29.09.2017
29.09.2017

Семінар клубних працівників району
Про підсумки організаційно – творчої та фінансово – господарської
діяльності бібліотечних установ району у І півріччі 2017 р.
Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек

29.09.2017

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 (відповідно до розподілу обов’язків).
Щосереди
практикується
виїзний
прийом
громадян
головою
райдержадміністрації у територіальних громадах району за окремим
графіком. Такий відбувся у селах Кошаринці, Маньківка, Осіївка,
Шляхова. Голова адміністрації побував на об'єктах соціальної сфери та
поцікавився ходом підготовки до зими.
Нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації,
територіальних органів центральних міністерств та відомств, організацій та
установ району проведена 21 вересня на якій розглянуто 4 питання:
1. Про використання коштів ДФРР та інших субвенцій.
2. Про стан виконання місцевих бюджетів, наповнення доходів та
економного, раціонального й ефективного використання коштів.
3. Про порядок застосування системи електронних закупівель та проведення
тендерів “Прозоро”.
4. Аналіз
наповнення
інформацією
офіційного веб-сайту
райдержадміністрації.
Планове семінарське заняття з головами міської, сільських рад та
секретарями виконавчих комітетів проведено 29 вересня на розгляд якого
внесено 8 питань:
1. Про використання коштів ДФРР та інших субвенцій обласного та
районного конкурсів розвитку територіальних громад.

2. Про стан виконання місцевих бюджетів, наповнення доходів та
економного, раціонального й ефективного використання коштів.
3. Про порядок застосування системи електронних закупівель та проведення
тендерів “Прозоро”.
4. Про призов на військову службу.
5. Про зміни до порядку надання житлових субсидій.
6. Про повноваження оперативного штабу із забезпечення прав і свобод
власників земель та збіжжя.
7. Про регулювання містобудівної діяльності.
8. Про підготовку заходів до Дня захисника України.
У вересні проведено засідання:
- оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального
господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери
району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;
- засідання комісії захисту прав дитини вирішення спору щодо участі у
вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї, здійснення
контролю органу опіки та піклування за вчиненням правочину батьків щодо
майна дітей, майна, яким користується дитина, захист особистих немайнових
прав неповнолітньої матері. Всі рішення прийняті членами Комісії на
користь дітей;
- засідання круглого столу з питань надання пільг сім’ям загиблих
військовослужбовців та організації заходів з увічнення в районі пам’яті
наших земляків. які загинули захищаючи цілісність та незалежність нашої
країни в залі засідань районної ради;
- дев’яте з початку року засідання комісії з визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам, на якому приймались рішення
по клопотаннях від голів Шляхівської, Кидрасівської, Михайлівської,
Голдашівської, Лісничанської та Поташнянської сільських рад;
- розширене засідання оргкомітету з питань підготовки та відзначення Дня
захисника України,
- засідання правління громадської ради та чергове засідання громадської
ради.
Голова адміністрації став учасником першого дзвоника у Шляхівській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, презентації персональної виставки
Заслуженого художника Білорусі Анатолія Чміля жителя с. Осіївка, в
приміщенні ДП «Бершадський лісгосп» привітав з професійним святом
працівників лісу.
З 11 по 15 вересня проведено комплексну перевірку діяльності
виконавчого комітету Михайлівської сільської ради із здійснення ним
делегованих повноважень органів виконавчої влади. За результатами
перевірки підготовлено акт та передано виконавчому комітету для
виправлення зазначених недоліків.
З 15 вересня по 17 жовтня в районі проводиться "Місячник
цивільного захисту" з залученням спеціалізованих служб цивільного
захисту, галузі освіти, підприємств, установ і організацій незалежно від форм
власності, засобів масової інформації.

3 вересня в приміщенні Бершадської синагоги відбулася зустріч членів
Бершадської міської єврейської общини з співголовою вченої Ради, членом
академічної Ради і Ради директорів Канадійського благодійного фонду
«Україно – єврейська зустріч», професором історії та політології університету
м. Торонто, очільника кафедри українознавства Полом Робертом Магочієм та
директором комунікацій благодійного фонду, журналістом із США Наталією
Федущак.
Із 26 по 29 вересня 2017 року на території району тривали
командно-штабні навчання з територіальної оборони.
На І етнофестивалі «На Гозері» в с. Бондурівка, Чечельницького району
побував зразковий фольклорний гурт автентичного співу «Оберіг»
Бершадської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 та народний фольклорний колектив
«П’ятківчанка» якого нагороджено дипломом.
21 вересня 2017 року в селі Правилівка Оратівського району в «Театрі
на городі» відбувся Х Всеукраїнський фестиваль борщу. Цього дня 43
творчі колективи кулінарів і самодіяльних артистів приїхали на Оратівщину з
Вінницької, Черкаської, Полтавської, Київської, Кіровоградської,
Житомирської областей. Від району у фестивалі взяли участь народний
аматорський фольклорний ансамбль «Берегиня» Бирлівського сільського
будинку культури, народний аматорський вокально - хоровий гурт
«Вербина» Устянського сільського будинку культури та фольклорний
ансамбль Баланівського сільського будинку культури та кухарки цих сіл, які
нагороджені дипломами «За найсмачніший борщ».
Спортивні події вересня:
- спартакіада серед ЗОШ в програмі якої міні-футбол, настільний теніс,
легка атлетика та стрільба з пневматичної гвинтівки. Сільські спортсмени
змагались з волейболу, гирьового спорту, армспорту, перетягуванні канату.
У змаганнях серед учнів перше загальнокомандне місце у Бершадської ЗОШ
І-ІІІ ступенів №3, другими були спортсмени Бершадської ЗОШ І-ІІІст. №1 і
третє місце посіла команда Війтівської школи. Успішно виступили, команди
шкіл: Великої Киріївки, Баланівки, Осіївки (перше місце з міні - футболу).
Серед територіальних громад перше загальнокомандне місце у Флоринських
спортсменів, друге і третє Війтівської і Красносільської сільських рад.
Високі результати у команд сіл: Шляхової, Великої Киріївки, Лісничого;
- чемпіонат області з боротьби сумо серед дітей (до 12 років). Наші
вихованці ДЮСШ у підсумку посіли І загальнокомандне місце;
- чемпіонат світу з армрестлінгу серед дорослих, юнаків, юніорів,
ветеранів м. Будапешт (Угорщина), бершадські спортсмени Оксана Дяченко
— бронзова медаль, Вікторія Рожко - ІV місце.
- чемпіонат України серед дітей - Горобець Юлія з Красносілки посіла 3 місце
і включена у збірну України та у жовтні прийме участь в чемпіонаті
Європи (Молдова);
- кубок Вінницької області з армрестлінгу м. Немирів, майже 70
учасників із семи районів області. Метою чемпіонату було відбір кращих

спортсменів для у часті у Всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Наші
спортсмени посіли ІІ загальнокомандне місце;
- обласна спартакіада працівників системи загальної середньої освіти, 336
учасників з 24 районів та міст області. Педагоги боролися за першість у
легкій атлетиці, кульовій стрільбі, міні-футболі, настільному тенісі, шахах та
шашках. Наша команда посіла ІІІ загальнокомандне місце і нагороджена
кубком , а також грошовою винагородою;
Більшість заходів проведених у вересні розміщено на веб – сайті
райдержадміністрації та сторінках районної газети «Бершадський край» зі
світлинами, а також вміщено на сайті інформацію про підсумки роботи за
вересень архівного сектору райдержадміністрації.

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