УКРАЇНА
КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
/9

03

2019

№ №

Про план роботи районної
державної
адміністрації
на II квартал 2019 року
Керуючись статтею 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», відповідно до Регламенту Кельменецької районної державної
адміністрації, затвердженого розпорядженням районної державної адміністрації
від 21 грудня 2016 року № 288 (зі змінами), розпорядженням районної
державної адміністрації від 14 грудня 2018 року № 355 «Про перспективний
план роботи районної державної адміністрації на 2019 рік»:
1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на II квартал
2019 року, що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації
забезпечити виконання запланованих заходів у вказані терміни та' інформувати
відділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до
публічної інформації апарату районної державної адміністрації до 5 травня,
5 червня, 5 липня 2019 року.
3. Відділу з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу
до публічної інформації апарату районної державної адміністрації про
виконання цього розпорядження інформувати районну державну адміністрацію
до 25 липня 2019 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Петіченко Е.Ю.
Голова районної
державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної
адміністрації
/£ 03
2019 №
.
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План роботи
районної державної адміністрації
на II квартал 2019 року
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1.Засідання колегії, наради та інші заходи за у ч а с т ю голови районної державної адміністрації
1.1. Колегія районної/к-ржавної адміністрації
!■

Про підсумки економічної и і соціального
; Кель.менецького району за ! квартал 2019 року

розвитку • З \іе т ю аналізу соціально економічного розвитку району

2. 1 Про : дс> мли виконання рамочного та місцевім . шоджетів за 3 метою аналізу виконання
І квартал Т0 9 року
___ ___ ________
районною га місцевих бюджетів
3 Про підсумки проведення весняного місячника санітарної 3 метою покращення санітарного
очислки та благоустрою населених пунктів району
' стану населених пунктів районх4. Про виконання заходів щодо впровадження Концепції Згідно розпорядження КМУ від
реалізації державної політики у сфері реформування загальної 13.12.2017 № 903-р
середньої освіти «1 Іова українська школа»
\

\

5.

Питання, які виносяться на розі ляд чергової сесії районної
ради

3 метою забезпечення належного
виконання Програм

;

травень

; 1'анжелюк В.:

травень

Карапчісвсьмі
; М.М.
Воронежська
О.В.
Мартишок Л.1.

травень
травень

і
!
І

травень

керівники
структурних
підрозділів

1

1.2. Наради при голові районної державної адміністрації
1.

2.

3.

/ч

V'

Апаратні наради за участю першого заступника голови,
керівника апарату з начальниками структурних підрозділів
райдержадміністрації
Постійно діюча нарада з селищним і сільськими головами

3 метою анатізу роботи за тиждень
та завдання на перспективу

3 метою вирішення проблемних
питань в роботі селищної, сільських
рад
Про виконання плану роботи райдержадміністрації за І 3 метою аналізу виконання завдань
квартал 2019 року
передбаченим планом роботи РДА
на І квартат
Про відзначення в районі Дня нам'яті та.примирення і 74-ої 3 метою належного відзначення
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
дати
Про підсумки виконання районного та місцевих бюджетів за 3 метою анатізу виконання
І квартал 2019 року
районного та місцевих бюджетів
1[ро відзначення в районі пам'яті жертв полії ичпи.х репресій 3 метою належного відзначення
дати
1Іро ні. ізначення в районі 23-ї річниці коне і м і \ ції України
3 метою належного відзначення
свята
Пно жл їлажліпя в районі Див екорбоїн
: лшліп ванпя 3 метою належного відзначеная
пам'я і і жер і в війни в Україні
дати
3 серівллкамп правоохоронних : топ і полюючих органів
На виконання розпорядження РДА
район) щодо профілактики правопорушень, боротьби з
від 02.03.2009 № 92-р
корупцією та злочинністю

щопонеділка

Гіетіченко Е.Ю.

II середа
місяця

ГІетіченко Е.Ю.
Раренко І.П.

квітень

Раренко І.П.

квітень

Раренко І.П.
Чепурняк Н.М.
Карапчієвська М.М.

квітень
травень
червень
червені.
щомісячно

Раренко І.П.
Чепурняк Н.М.
Раренко І.ГІ.
Чепурняк Н.М.
Раренко Ш .
Чепурняк Н.М.
І арбуз В.М.

1.3.ІНШІ за х о д и за у ч а с т ю го л о в и р а й о н н о ї д е р ж а в н о ї а д м ін іс т р а ц ії

1.

Засідання громадської ради при районній державній
адміністрації
Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень

Згідно плану роботи громадської
червень
Раренко І.П.
ради
На виконання розпорядження РДА
щомісячно
Антонюк 1.1.
від 27.09.2013 Мі 227
II. Колегії, наради, комі ге ї н, ради, комісії управлінь, відділів райдержадмініст рації та територіальних структур органів
__________________
центральної виконавчої влади
____________________

|
----!

■*>

II. Колегії, наради, комітети, ради, комісії управлінь, відділів райдержадміністрації та територіальних структур органів
__
__ центральної виконавчої влади
II. 1 Колегія.
1.

Управління освіти райдержадміністрації

Згідно
до
Положення
про
управління
освіти
райдержадміністрації
[І. 2. Засідання ради

і. і Відділу культури «Сучасні підходи до організації навчальновиховного процес} в музичних школах та школах естетичного
виховання»
2 Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини
3,

3 метою вивчення, збереження
культурної спадщини
Координаційної ради з питань розвитку підприємництва
3 метою координації роботи щодо
розвитку підприємництва
I I . 3. Засідання робочих груп
3 к о о р д и н а ц і ї д ;й місцевих органів виконавчої влади щ о д о
На виконання розпорядження
забезпечення податкових та інших надходжень, передбачених РДА від 03.09.2008 "№ 335
Державним б ю д ж ети України
3 питань меїшг іації і виплат н зарооі пюї плати та зайнят. >с: і
населення

1.
....

3 метою покращення навчальновиховного пронесу

На виконання розпорядження
РДА від 12.10.2011‘ № 354
(зі змінами)
II. 4 Засідання комісій
3 питань захисту прав дитини
3 метою захисту прав та інтересів
дітей
3 питань Т Е Б і НС
На виконання розпорядження
РДА від 21.1 2.2016 № 287
3 питань погашення заборі ованос і і із заробітної плати На виконання рошоряджения
(грошового
забезпечення).
своєчасної виплати
пенсій, РДА віл 09.1 1.2018 № 310
стипендій та інших соціальних ви плаї
....

V

червень

Мартинюк Л.І.

квітень

Чепурняк Н.М.

квітень

Чепурняк Н.М.

червень

Ганжелюк В.І.

щомісячно
(по мірі
надходження
інформації)
щомісячно

1 апжелюк В.І.
!:

Руспак Л.В.

щомісячно

Комерзан І.В.

протягом
кварталу
щомісячно

1 арбуз В.М.
Руспак Л.В.

4
4.

По встановленню статусу учасника війни та призначенню
державних соціальних допомог.

На виконання розпорядження
РДА від 03.07.2018 № 179

5.

3 питань призначення адресних державних соціальних допомог
малозабезпеченим сім'ям та житлових субсидій

На виконання ЗУ «Про державну
соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям»

щомісячно
(по мірі над ходження
документів)
щомісячно
(по мірі над ходження
документів)

Руснак Л.В.

Руснак Л.В.

11. 5. Наради
Згідно
до
Положення
про 1 щомісячно
управління освіти РДА
2. 3 культосвітніми працівниками району щодо основних 3 метою забезпечення належного [ щомісячно
функціонування закладів
. напрямків діяльності закладів культури
культури району
!
III. Наради ні участю першого заступника голови районної державної адміністрації

Мартишок Л.І.

В

квітень

Вопонежська Ü.B.

травень

, Вопонежська О.В.

1 . 3 керівниками установ освіти

л
45.

6.

Про хід проходження весняного місячника санітарної очистки ' Па виконаний розпорядження
га благоустрою населених пунктів району
РДА від 21.02.201 9 № 49
заходи щодо упорядкування військових кладовищ. 3 метою впоря. иу ваппя
військових кладовищ, братських
О р Н 1СЬКИ.Ч М О Г И Л
могил
3 керівниками та спеціалістами агроформувань району щодо 3 метою своєчасного посіву с/г
готовності техніки до весняно-посівної кампанії
культур
Про стан розрахунків споживачів району за спожиті На виконання доручення ОДА
від 17.03.2017 № 37-Ф
енергоносії
Про підготовку об'єктів господарського комплексу, житлово- На виконання розпорядження
комунального господарства та соціальної сфери-до роботи в РДА
осінньо-зимовий період 2019-2020 років
3 керівниками та спеціалістами агроформувань району про 3 метою своєчасного збору с/г
підготовку до збирання ранніх зернових культур та збереження культур
врожаю від пожеж на полях.

V

Чепурняк Н.М.

червень

і апжелюк В.І.

червень

Воронежська О.В.

червень

Воронежська О.В.

червень

ГанжелюкВ.І,

7

5
Про стан підготовки та організацію оздоровчої кампанії влітку
2019 року

На виконання Закону України від
04.09.2008 № 375-УІ «Про
оздоровлення та відпочинок
дітей»

червень

Мартишок Л.І.

Наради при керівнику апарату районної державної адміністрації
1.

Апаратні наради з керівниками
апарату райдержадміністрації

1.

Забезпечення проведення прийому громадян головою районної
державної адміністрації, першим
заступником голови,
керівником апарату в населених пунктах районе
Заі альні збори (сходи) громадян

3 метою вирішення проблемних
питань жителями населених
пунктів району
Забезпечити участь
представників РДА в загальних
?борах(сходах) ; ромадян

Інформаційне наповнення
державної адміністрації

На виконання розпорядження
РДА під 10.03 2016 Ас 64

■V

структурних

офіційною

веб-еамту

підрозділів

3 метою аналізу роботи за
тиждень і визначення завдання на
перспективу
IV. Організаційні заходи

районної

щотижнево

Раренко І.II.
Якимчук О.І.

щомісячно
(за окремим
графіком)
за окремим
графі козі

Антонюк 1.1.
Раренко 1.11.
^

Раренко 1.11.

щоденно

Раренко ". • і

^

:

і
'

4.

Засідання виконкомів селищної га сільських рад

Забезпечити участь
представників РДА в роботі
засідань виконкомів

щомісячно
'третя
п'ятниця/

Раренко І.П.

5(

Проведення профілактичних рейдів в населених пу нктах
району

3 метою проведення
профілактичної роботи в
населених пункіах району

щомісячно

Комерзан І.В.
Попович Л.В.

6.

Здійснити перевірки :
і

!
:

І

______ 6 ________________

| стану реалізації виконкомами селищної, сільських рад
| делегованих повноважень органів державної виконавчої влади
в комплексі:
Кельменецької
Лукачанської
ГІерковецької

]

Згідно постанови Кабінету
Міністрів України від 09.03.1999
№ 339 (зі змінами)

Петіченко Е.Ю.
Раренко І.П.
квітень
травень
червень

працездатності стійки циркулярного виклику;

На виконання розпорядження
РДА від 24.04.2018 № 107
На виконання ст.18 ЗУ «Про
мобілізаційну підготовку та
мобілізацію«

готовності до роботи пункту збору сільських рад;

щомісячно

Гарбуз В.М.

щомісячно

Гарбуз В.М.

умов проживання та виховання дітей в сім ях опікунів,
усиновителів, прийомних сім'ях

З метою проведення
щомісячно
профілактичної роботи в
населених пунктах району
V. Контроль за виконанням Указів та розпоряджень
Президента України, постанов га рішень Кабінету Міністрів України,
___________
розпоряджень голів обласної та районної іержавннх адміністрацій______
Забезпечення
виконання
кок ро і ь н п х
документів та ' 3 метою тоді,-ц. .к> за
щотижневі
інформування керівництва райдержадміністрашї про хід та виконаннях' документів та
стан їх виконання
і інформування керівництва РДА
про хід та сіан їх виконання

Комерзан І.В.
Попович Л.В.

бнтонюк

•

1.

2.

VI. Навчання. Надання практичної та методичної допомоги
Навчання з селищним і сільськими головами, секретарями Розділ 10 Реїламенту РДА
протягом
рад району
кварталу
/по мірі
необхідності'
3
працівниками
структурних
підрозділів і 3 метою недопущення порушень
протягом
райдепжалмпистрашї щодо вивчення основних вимої Закону антикорупшиного закоподавсі ва
кварталу
по мірі
України "Про запобігання корупції»
необхідності
V

' Петіченко Г.Ю.

і Гарбуз В.М.

_________________________________7________________________________
VII. Участь у підготовці і проведенні сесії районної ради, засіданні постійних комісій
1

Сесії районної ради

2

Засідання постійних комісій

1

.

2
Jт .
4.
51

Рішення І сесії районної ради VII
скликання від 03.12.2015
Рішення І сесії районної ради VII
скликання від 03.12.2015
VIII. Основні масові заходи

Заходи з пагоди відзначення державних, національних,
міжнародних, професійних свя т, іс торичних та пам'ятних дат
Районний фестиваль «Розквітай писанко»
Районні туристичні змагання Дитячо-юнацька військовопатріотична гра «Сокіл» («Джура»)
Свято останнього дзвоника
Районне свято «Юна еліта Ксльменеччинн»

...

6.
.

Відкриття амбулаторії загальної практики січейчсї медицини
в с.Комарів
Райони; спартакіада школярів

Керівник апарату районної
державної адм ін істрації

Згідно календаря знаменних дат
Згідно Положення управління
освіти РДА
На виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»
Згідно календаря знаменних дат
На виконання Програми роботи з
обдарованою ушівеькою модо.тлю
Покрашення падання медичних
послуг
На виконання ціль тої комплексної
програми «Фізичне виховання здоров’я нації»

за окремим
планом
за окремим
планом

структурні
підрозділи РДА
структурні
підрозділи РДА

протягом
кварталу
квітень

Раренко 1.11.
Чепурняк Н.М.
МартинюкЛ.І.

квітень

Мартинюк Л.І.

травень
травень

Мартишок Л.І.
МартинюкЛ.І.

і

і
і
і

червень
прот яг ом
квартал)

Воронежська О.В.
Мартишок Л.І.

Е.Петіченко

