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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи райдержадміністрації за жовтень
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 жовтень
2017 року
(затвердженого розпорядженням голови від 28.08.2017 № 404).
Протягом жовтня 2017 року управліннями, відділами та службами
райдержадміністрації проведено ряд засідань перевірок, нарад, обстежень, а
саме:
Дата
проведення
05.10.2017
06.10.2017

06.10.2017
09.10.2017
10.10.2017
12.10.2017
12.10.2017
12.10.2017

13.10.2017

15.10.2017
17.10.2017
18.10.2017
19.10.2017

Назва заходу
Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках
Голдашівської сільської ради
Перевірка стану утримання дітей – сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів,
піклувальників Баланівської сільської ради
Фінальні змагання з футболу серед юнаків
Перевірка фактів самовільного будівництва індивідуальних
будинків та сільськогосподарських будівель м. Бершадь
Засідання комісії з питань прав захисту дитини
Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації
Перевірка правильності доведення лімітів по бюджетних
установах по електроенергії
Флоринської сільської ради
Перевірка достовірності інформації від виконавчого комітету
Війтівської сільської ради та сільськогосподарських товариств
для призначення всіх видів державних соціальних допомог.
Перевірка стану виконання розпису бюджетів територіальних
громад по власних і закріплених доходах Кидрасівської сільської
ради
Міжобласні змагання з шахів пам’яті Ф. Кавуна
Засідання ради при відділі культури
Перевірка правильності уточнень сільських бюджетів по видатках
Флоринської сільської ради
Перевірка якості будівельних робіт, наявності проектної
документації на будівництво та дозволу державних органів на
об’єктах с. П'ятківка

20.10.2017

26.10.2017

Здійснення контролю за організацією виховної роботи в навчально
- виховних закладах П'ятківської сільської ради. Обстеження умов
проживання дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах. Проведення профілактичних рейдів «Кризова сім’я»,
«Діти вулиці»
Районі змагання з шашок - 64 пам’яті В. Дремлюха
Засідання комісії з питань прав захисту дитини
Засідання експертної комісії
Перевірка якості будівельних робіт, наявності проектної
документації на будівництво та дозволу державних органів на
об’єктах с. Баланівка
Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації

27.10.2017

Заходи до Дня рятувальника, Дня працівника автомобільної галузі

29.10.2017

Перші вибори депутатів та голови Шляхівської сільської об'єднаної
територіальної громади

21.10.2017
24.10.2017
25.10.2017
26.10.2017

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
М'якохід і Шляхова. Голова
адміністрації побував на об'єктах соціальної сфери та поцікавився ходом
підготовки до зими. Також з робочим візитом керівники району відвідали
Джулинську об’єднану територіальну громаду увага акцентувалась на
реконструкції приміщення та облаштування його під центр надання
адміністративних послуг населенню (ЦНАП). Красносільську територіальну
громаду з нагоди реконструкції сільського парку.
Проведено зустріч працівників Бершадського відділення Пенсійного фонду
України у Вінницькій області з керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації, територіальних органів центральних міністерств та
відомств, організацій і установ району, органів місцевого самоврядування та
Джулинської ОТГ щодо роз’яснення змін пенсійного законодавства.
29 жовтня 2017 в Шляхівській об’єднаній територіальній громаді (ОТГ)
відбулися перші вибори депутатів сільської ради та сільського голови. До
складу Шляхівської ОТГ увійшли населені пункти: с. Шляхова, с. Завітне, с.

Теофілівка, с.Тирлівка, селище Кавкули. Обрано сільським головою Кравець
Ніну Миколаївну та 14 депутатів по 14 округах.
У жовтні проведено засідання:
- комісії з питань захисту прав дитини;
- розширене засідання оргкомітету з питань підготовки та відзначення Дня
захисника України, Дня визволення України від нацистських загарбників.
Голова адміністрації:
- прийняв участь в урочистих проводах до лав Збройних Сил України (на
строкову службу призвано 30 осіб).
- у районному краєзнавчому музеї зустрічався з головою Сорокського району
Республіки Молдова Геннадієм Мунтяном.
- брав участь у відкритті пам’ятного знака загиблим односельчанам в різні
історичні періоди в с. Сумівка.
13 жовтня 2017 року в районному Будинку культури відбулися
урочистості та святковий концерт до Дня Захисника України «Вітчизни
доблесні сини», покладено квіти до Меморіалу Славу загиблих у
роки Другої Світової війни, а також підготовлено тематичні виставки
«Вони захищали Україну» та «За Україну, за честь, за славу, за народ!», які
розгорнуто у читальному залі районної бібліотеки та фойє Бершадської
дитячій музичної школи ім. Р. Скалецького. Бершадський районний
краєзнавчий музей презентував виставку "Гідність, Воля і Перемога". у
Бершадській дитячій музичній школі ім. Р. Скалецького проведено годину
пам’яті за загиблими в антитерористичній операції.
27 жовтня в рамках відзначення в районі 73-ї річниці визволення України
від нацистських загарбників у місті покладено квіти до Меморіалу Слави.
З нагоди Дня людей поважного віку та Дня ветерана відбулися урочисті
заходи у Бершадській ЗОШ І – ІІІст. №1 за участю ветеранів та людей
похилого віку міста.
Аматори та самодіяльність прийняли участь:
- у Ювілейному XV патріотичному дитячо-юнацькому обласному фестивалі
мистецтв «Сурми звитяги»;
- фестивалі вшанування пам’яті видатного композитора, автора Гімну
України, який проводив Міжнародний благодійний фонд ім. Павла
Чубинського;
- Всеукраїнському фестивалі патріотичної та козацької творчості
«Богдановими шляхами» ім. Миколи Моцика;
- обласному мистецькому проекті “Ми славу козацьку несем у віки” за участю
кращих народних аматорських чоловічих вокальних гуртів.
27 жовтня відбулась чергова переатестація колективів художньої
самодіяльності району на предмет підтвердження звання «народний»,
«зразковий». Звання «народний аматорський» підтвердили 4 колективи,
«зразковий аматорський» - 2.
Спортивні події жовтня:
- на районному стадіоні «Колос» відбулись фінальні змагання з футболу за
програмою районної Спартакіади серед ЗОШ І-ІІІ ст.;
- кубок України з армрестлінгу;

спортивне свято, присвячене Дню захисника України, Дню Українського
козацтва, Покрові Пресвятої Богородиці та з нагоди 50-річчя бершадського
футболу. У програмі свята змагання з волейболу, легкої атлетики та
показові виступи майстрів карате і боксу, товариський матч ветеранських
команд ФК "Бершадь" та "Динамо" (Київ);
- районна спартакіада з настільного тенісу серед загальноосвітніх навчальних
закладів І-ІІІ ст. на базі с. Війтівка;
- районна спартакіада допризовної молоді з фізичної підготовки серед учнів
10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів;
-районний турнір з міні-футболу між командами «Держслужбовець» і ДПРЧ
-16 (пожежна частина);
- міжрайонні зональні змагання з футболу за програмою обласної
Спартакіади серед загальноосвітніх навчальних закладів;
- традиційний турнір з баскетболу серед чоловічих команд.
Більшість заходів проведених у жовтні 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
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