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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи райдержадміністрації за квітень
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 квітень 2018 року (затвердженого розпорядженням голови
від 28.03.2018 № 155).
Протягом квітня 2018 року управліннями, відділами та службами
райдержадміністрації проведено ряд засідань перевірок, нарад, обстежень, а
саме:
Дата проведення

Назва заходу

03.04.2018

Засідання комісії з прав захисту дитини

04.04.2018

Проведення перевірки правильності уточнень сільських
бюджетів по видатках Дяківської сільської ради
Обстеження умов проживання дітей із сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах. Проведення профілактичних
рейдів «Кризова сім’я»,
«Діти вулиці» на території
Осіївської сільської ради
Спартакіада серед учнів загальноосвітніх закладів І-ІІ ст..
з настільного тенісу
Спартакіада серед учнів загальноосвітніх закладів І-ІІІ ст..
з легкої атлетики
Особистий прийом громадян головою
райдержадміністрації
Заходи до Дня довкілля
Проведення перевірки правильності доведення лімітів по
бюджетних установах по електроенергії Серединської
сільської ради
Проведення комплексної перевірки виконкому Бирлівської
сільської ради стосовно достовірності поданої інформації
для призначення всіх видів соціальної допомоги
Здійснення контролю за організацією виховної роботи у
Шляхівській ЗОШ І-ІІІ ст
Перевірка виконання розпису бюджету по власних і
закріплених доходах Осіївської сільської ради
Спартакіада серед учнів загальноосвітніх закладів І-ІІ ст.. з
міні-футболу серед юнаків
Засідання комісії з прав захисту дитини
Районний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної

05.04.2018

06.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
13.04.2018
18.04.2018

18.04.2018
19.04.2018
19.04.2018
19.04.2018
20.04.2018
20.04.2018

20.04.2018
20.04.2018
21.04.2018
24.04.2018

гри «Сокіл» («Джура») серед учнів загальноосвітніх
закладів І-ІІІ ст.
Засідання Президії районної ради
Пленарне засідання 19 сесії районної ради 7 скликання
Першість району із стрільби кульової
Перевірка стану утримання дітей – сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування, які проживають в
сім’ях опікунів, піклувальників Джулинської ОТГ

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.
23 квітня проведено нараду з керівниками відділів, секторів,
спеціалістів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації на
розгляд якої внесено 4 питання серед яких:
підсумки виконання районного бюджету за І перший квартал 2018 року,
проведення кампанії "Обери сімейного лікаря" та проведення заходів по
благоустрою в районі.
Керівники райдержадміністрації приймали участь у роботі зборів
громадян сіл Красносілка, Яланець, Поташня на яких звітували сільські
голови про свою роботу за 2017 рік.
Проведено робочу нараду з керівниками організацій, установ,
структурних підрозділів райдержадміністрації з питань проведення
благоустрою та санітарної очистки територій, закріплених за ними та із
керівниками структурних підрозділів, управлінь та організацій щодо
проведення у районі акції «За чисте довкілля».
Керівник апарату райдержадміністрації 27 квітня провела робочу
нараду працівників апарату та керівників структурних підрозділів
райдержадміністрації щодо дотримання вимог нормативних документів,
захисту інформації, яка обробляється, передається та зберігається в апараті та
структурних підрозділах райдержадміністрації, ретельності дотримання
вимог Інструкції щодо роботи працівників Бершадської районної державної
адміністрації на персональних комп'ютерах та в мережі Інтернет,
аспекти відповідальності за порушення у сфері захисту персональних
даних, необхідності ретельного дотримання термінів виконання завдань,
визначених контрольними документами, при розгляді депутатських звернень
та запитів, звернень громадян та запитів на публічну інформацію.

Проведено брифінг з питань організації та належного проведення
весняної призовної кампанії.
4 квітня 2018 року у залі Бершадської музичної школи ім. Р. Скалецького
відбулися урочисті проводи призовників весняного призову 2018 року на
строкову службу до лав Збройних Сил України.
Нараду з членами робочої групи по збору та збереженню нематеріальної
культурної спадщини району проведено відділом культури і туризму
райдержадміністрації.
Голова адміністрації:
- провів робочу нараду із питань підготовки до етно - еко – фестивалю
«Skyline», який відбудеться 28-29 липня, другого і четвертого четверга за
затвердженим графіком особистий прийоми громадян;
- звітував про здійснення місцевою державною адміністрацією делегованих
їй районною радою повноважень на пленарному засіданні 19 сесії районної
ради 7 скликання від 20 квітня 2018 року;
- прийняв участь у нараді з головами районних рад, ОТГ та міськими
головами щодо створення мережі Інклюзивно - ресурсних центрів (ІРЦ) у
регіоні,
виїзній
колегії
облдержадміністрації
щодо
підсумків
соціально-економічного розвитку Вінниччини за І півріччя 2018 року;
- дав інтерв’ю районній газеті “Бершадський край”.
Крім того:
- з 26 по 27 квітня 2018 року в залі засідань Бершадської районної державної
адміністрації проводились навчання з представниками міської, сільської рад
та об’єднаних територіальних громад категорії «Інструктори консультаційних
пунктів
при
органах
місцевого
самоврядування»,
викладачем
навчально-методичного
центру
цивільного
захисту
та
безпеки
життєдіяльності Вінницької області;
- виїзне засідання експертно – перевірної комісії Державного архіву
Вінницької області. В ході роботи розглянуто та схвалено описи на
управлінську документацію за встановлені роки Бершадської районної
держадміністрації, управління агропромислового розвитку, відділу культури і
туризму, Шляхівської та Тирлівської сільських рад, КП «Бершадське бюро
технічної інвентаризації». На завершення засідання заступник директора з
науково – методичної роботи обласного держархіву провела навчання.
У квітні проведено засідання дорадчих органів:
- організаційного комітету з питання проведення ХІІІ Всеукраїнської
благодійної акції «Серце до серця» – «Почуй світ!»;
- постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян Бершадської
районної державної адміністрації;
- установчі збори з формування нового складу громадської ради при
Бершадській райдержадміністрації;
- засідання організаційного комітету з підготовки до проведення заходів з
нагоди 32 –ї річниці ліквідації аварії на ЧАЕС;
- засідання комісії у справах дітей на порядку денному якої розглянуто шість
питань, що стосуються соціально-правового захисту дітей;
- засідання районної комісії техногенно - екологічної безпеки і надзвичайної
ситуації щодо визначення та стану облаштування місць масового відпочинку

людей на водних об’єктах, впровадження заходів та недопущення нещасних
випадків, пов’язаних із загибеллю людей;
- засідання районної призовної комісії;
- установчі збори з формування нового складу громадської ради при
Бершадській райдержадміністрації (повторно).
- організаційна зустріч з питань підготовки до етно - еко – фестивалю
«Skyline»,
за
участю
керівників
структурних
підрозділів
райдержадміністрації, представників громадських організацій, ініціаторів
започаткування фестивалю.
З нагоди 32 - ї річниці аварії на ЧАСЕ відбувся урочистий мітинг та
покладання квітів біля пам’ятного знаку жертвам аварії. У приміщенні
районного краєзнавчого музею, відбулася зустріч- бесіда «Чорнобиль не має
минулого часу» з ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС, які оглянули
виставку «Мужність і біль Чорнобиля».
11 квітня 2018 року працівники районної державної адміністрації
та районної ради долучилися до Всеукраїнської акції «За чисте довкілля».
Прибрали після зими районний стадіон "Колос". У чистий четвер учні,
вчителі та персонал Красносільської школи провели прибирання території.
4 квітня працівники райдержадміністрації організували прибирання та
провели роботи з благоустрою території біля райдержадміністрації.
Працівники управління соціальної та молодіжної політики приєднались до
Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» зачистили об’їзну дорогу Бершадь
– Війтівка. Медичні працівники Бершадської окружної лікарні інтенсивного
лікування долучилися до щорічної акції «За чисте довкілля». Привели
у належний санітарний стан узбіччя автомобільної дороги Бершадь —
Війтівка.
Працівники райдержадміністрації, районної ради та управління
соціальної і молодіжної політики долучилися до Всеукраїнської щорічної
акції «Майбутнє лісу - у твоїх руках». Висадили саджанці дуба та горіха у
Сумівському лісництві.
Відділом державних соціальних інспекторів управління соціальної та
молодіжної політики:
18 квітня
здійснено звірку з погосподарськими книгами
Великокиріївської сільської ради складу сім’ї 38 одержувачів житлових
субсидій (що нараховані та виплачені в червні – вересні 2017);
- 25 квітня проведено аналіз 33 призначених субсидій (липень - грудень
2017 року) в Баланівській сільській раді. В ході аналізу виявлено 4
порушення, заявники подали неповну та недостовірну інформацію в
декларації на отримання житлових субсидій.
Працівники управлінь та відділів райдержадміністрації долучились до
ХІІІ Всеукраїнської благодійної акції ВБФ «Серце до серця» – «Почуй світ!»,
головною метою, якої є збір коштів для дітей з вадами слуху, придбання
медичного обладнання для дитячих лікарень нашої області.
Майстер-клас
із
розпису
медово
імбирного
печива
чарівницею-кондитером
проведено
для
членів
профспілки
райдержадміністрації та їх дітей на передодні Великодня.
Бершадська центральна районна бібліотека приймає участь у
місячнику краєзнавчої книги, організувала краєзнавчу виставку «З історії

Бершадського району» за розділами: “З історії Бершадського району” та
“Святе як хліб, моє рідне село”. Література представлена на виставці
містить інформацію краєзнавчого змісту та була видана місцевими авторами –
краєзнавцями, поетами та письменниками Бершадщини.
Самодіяльність району приймала участь у конкурсах та фестивалях.
Бершадщину на обласному фестивалі вчительської та учнівської
творчості «Проліски надії – 2018» представили зразковий колектив «Оберіг»
та учень 11 класу Дмитро Богач.
На ХХУ1 обласному
дитячо-юнацькому
естрадному конкурсі
“МУЗИЧНА ПАРАСОЛЬКА - 2018,” головний приз якого СУПЕР ГРАН - ПРІ
отримав колектив «Мрія» Бершадського РБК.
Відкриттям районного фестивалю – конкурсу патріотичної пісні «Пісні,
народжені патріотами» та володарем Гран-Прі став Ярослав Смілянець с.
Ставки з піснею «Перемога».
29 квітня в м. Ладижин відбувся ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс
«Зірковий бум-2018», в якому взяли участь учні Бершадської ДМШ ім.
Р.А.Скалецького та здобули не одну перемогу.
На обласному конкурсі «Подільська весна -2018». хореографічний
колектив «Росинка» Бершадської ДМШ ім. Р. Скалецького нагороджений
Подякою управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної
адміністрації.
Дипломом за ІІ місце Всеукраїнського конкурсу – фестивалю для дітей та
молоді «Зоряні мости до Дня Європи», нагороджена учениця Бершадської
дитячої музичної школи ім. Р.А.Скалецького.
Спортивні події квітня.
В межах району - проведено змагання за програмою районної
спартакіади освітян з волейболу серед чоловіків і жінок за участю 16 команд,
серед юнаків і дівчат з армспорту, спартакіаду з настільного тенісу серед
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ст. за участю 12 команд, з легкої
атлетики серед юнаків та дівчат за програмою Спартакіади школярів
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст.,в яких прийняли участь 16
команд, з міні-футболу серед юнаків за програмою Спартакіади школярів
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ст.
На виїзді спортсмени району взяли участь - у чемпіонаті України з
боротьби сумо, обласному турнірі з греко-римської боротьби, обласній
Спартакіаді серед допризовної молоді, обласних фінальних змаганнях на
призи клубу «Шкіряний м’яч» серед юнаків 2006 року народження і
молодших.
Відбувся районний етап з Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри “Джура” в якій взяли участь
команди загальноосвітніх шкіл району. За підсумками змагань
переможцями районного етапу гри визнані:
Перше місце –рій «Війтівчата» Війтівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст,.
Друге місце рій імені Юрія Коваленка Бершадської загальносвітньої школи
І-ІІІ ст. №3, а третє місце рій «Отамани» Шляхівської загальносвітньої
школи. Добре були підготовлені та виступили рій «Чайка» Бершадської
загальноосвітньої школи №2 та рій «Стріла» Бершадської
загальноосвітньої школи №1.

Більшість заходів проведених у квітні розміщено на веб – сайті
райдержадміністрації та сторінках районної газети «Бершадський край» зі
світлинами.
Головний спеціаліст сектору організаційної
роботи відділу діловодства, організаційної роботи та
інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
05 травня
2018 р.

Н. Бичкова

