КОНТРОЛЬ

від “20“ червня 2014 року

Про затвердження плану роботи
Знам'янської районної державної
адміністрації на липень 2014 року

м. Знам’янка

№ 183-р

Відповідно до пунктів 6, 7, 8 та 9 Регламенту Знам’янської районної
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 23 листопада 2007 року № 551-р, з метою створення
умов для послідовної та узгодженої діяльності структурних підрозділів
районної державної адміністрації:

Нікітіна М.О.

3.

1. Затвердити план роботи Знам'янської районної державної адміністрації
на липень 2014 року (далі – план роботи), що додається.

Балаклеєнко Н.М.

2.

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити
безумовне виконання плану роботи, інформаційні звіти надати районній
державній адміністрації через відділ організаційної роботи апарату
райдержадміністрації до 05 серпня 2014 року.

Бискуб Г.М.

1.

3. Відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації
інформаційний звіт про виконання плану роботи надати заступнику голови
районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних
повноважень до 11 серпня 2014 року.

1

4. Зняти з контролю розпорядження голови районної державної
адміністрації від 23 квітня 2014 року №120-р "Про затвердження плану роботи
Знам'янської районної державної адміністрації на травень 2014 року" як таке,
що виконане.

Ю. ГРИГОРАШ

5

Відмітка
про виконання
6
Відповідальні
виконавці

Обґрунтування
Термін
необхідності
виконання
здійснення заходу
2
3
4
І. Засідання колегії районної державної адміністрації
Про стан надходження платежів до
Стаття 18 Закону
17 липня
бюджетів усіх рівнів та використання
України "Про місцеві
бюджетних коштів за січень-червень
державні
2014 року
адміністрації"
Закон України "Про
Про стан роботи із зверненнями
17 липня
звернення громадян",
громадян, що надійшли до районної
державної адміністрації у І півріччі 2014 Указ Президента
України від
року
07.02.2008 року
№ 109
Про стан виконавської дисципліни та
Постанова Кабінету
17 липня
організацію виконання завдань, визначених Міністрів України від
актами і дорученнями Президента України, 21.08.2000 року
Кабінету Міністрів України, розпоряджен№1290
нями і дорученнями голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, у
січні-липні 2014 року
Зміст

№
п/п

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.
Голова районної
державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
20 червня 2014 № 183-р
ПЛАН РОБОТИ
Знам'янської районної державної адміністрації на липень 2014 року

3
Продовження додатку

1
2
3
4
5
6
ІІ. Проведення нарад, засідань комісій, комітетів, рад, інших органів, які утворені райдержадміністрацією
Наради
1. Про стан надходження платежів до
Стаття 18 Закону
07, 14, 21, 28
Бискуб Г.М.
бюджетів усіх рівнів та виконання
України "Про місцеві липня
районного бюджету
державні
адміністрації"
2. Про стан реалізації в районі першочергових Указ Президента
17 липня
Сидоренко В.Г.
заходів щодо захисту прав дітей
України від
11.07.2005 року
№1086
3. Про підсумки роботи бібліотечних закладів Стаття 22 Закону
31 липня
Волчок О.І.
району
України "Про місцеві
державні
адміністрації"
4. Про стан організаційно-кадрової роботи в
Розпорядження
25 липня
Юхно Т.В.
апараті та структурних підрозділах
голови
райдержадміністрації
райдержадміністрації
від 23.11.2007 року
№ 551-р
Засідання
1. Районної комісії з питань техногенноРозпорядження
Дудник В.В.
29 липня
екологічної безпеки і надзвичайних
голови
ситуацій
райдержадміністрації
від 07.12.2010 року
№ 619р
Розпорядження
2. Районної комісії з питань забезпечення
22 липня
Бискуб Г.М.
голови
своєчасності і повноти сплати податків
райдержадміністрації
від 03.11.2009 року

4
Продовження додатку

1
3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

3

№ 538-р
Районної комісії з питань погашення
Розпорядження
заборгованості із заробітної плати
голови
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій райдержадміністрації
та інших соціальних виплат
від 03.12.2010 року
№616-р
Районної робочої групи з питань легалізації Розпорядження
виплати заробітної плати і зайнятості
голови
населення
райдержадміністрації
від 26.09.2012 року
№486-р
Районної комісії з питань надання цільової
Розпорядження
матеріальної допомоги громадянам, які
голови
опинилися в складних життєвих обставинах райдержадміністрації
від 12.04 2012 року
№192
Районної комісії з розгляду заяв громадян
Розпорядження
щодо надання державної соціальної
голови
допомоги малозабезпеченим сім'ям, пільг та райдержадміністрації
субсидій, які потребують індивідуального
від 21.03.2012 року
вирішення
№135-р
Районної комісії по наданню матеріальної
Рішення сесії
допомоги окремим категоріям громадян на обласної ради від
лікування, вирішення соціально-побутових 28.12.2006 року №131
проблем тощо
Колегії служби у справах дітей
Розпорядження
райдержадміністрації
голови
райдержадміністрац
ії від07.11.2007 року

4

5

25 липня

Іванова А.І.

18 липня

Іванова А.І.

14, 21 липня

Іванова А.І.

14, 21 липня

Іванова А.І.

21 липня

Іванова А.І.

17 липня

Сидоренко В.Г.

6

5
Продовження додатку

1
9.

2
Комісії з питань захисту прав дітей при
районній державній адміністрації

10. Районної комісії з питань дотримання
правопорядку, етичних та моральних
норм стосовно дітей в ігрових залах,
комп'ютерних клубах, відеотеках,
дискотеках, інших розважальних
закладах та громадських місцях
11. Ради відділу культури і туризму
райдержадміністрації

12. Регіональної ради району

13. Районної постійно діючої комісії з питань
розгляду звернень громадян

14. Районної робочої групи з питань ведення
Державного реєстру виборців

3

4

№525-р
Постанова Кабінету
Міністрів України
від 16.07.2012 року
№369-р
Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від 30.01.2008 року
№37-р
Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від 12.02.2010 року
№69-р
Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від 26.05.2010 року
№249-р
Розпорядження
голови
райдержадміністрац
ії
від 28.02.2012 року
№ 93-р
Розпорядження
голови

5

6

09 липня

Сидоренко В.Г.

09 липня

Сидоренко В.Г.

24 липня

Волчок О.І.

17 липня

Юхно Т.В.

30 липня

Балаклеєнко Н.М.

01 липня

Іванова Т.В.

6
Продовження додатку

1

2

3
4
райдержадміністрації
від 27.12.2010 року
№667-р
15. Районної спостережної комісії
Розпорядження
31 липня
голови
райдержадміністрації
від 30.11.2011 року
№ 578-р
16. Районної призовної комісії
Розпорядження
31 липня
голови
райдержадміністрації
від 18.07.2005 року
№ 245-р
ІІІ. Організаційні заходи
1. Скласти баланс зерна по всіх категоріях
Доручення Кабінету
10 липня
сільськогосподарських підприємств
Міністрів України від
облікового кола
03.03.2007 року
№10948/0/1-07
2. Забезпечити формування запасів
Розпорядження
10 липня
продовольчої пшениці врожаю 2014 року
голови
для виробництва хлібу та хлібобулочних
Кіровогадської
виробів
облдержадміністрації
від 11.07.2013 року
№351-р
3. Провести розрахунки очікуваних показників Стаття 13 Закону
25 липня
валової сільськогосподарської продукції по України "Про місцеві
сільськогосподарських підприємствах району державні
адміністрації"
4.
Підготувати матеріали по уточненню
Стаття 18 Закону
02 липня

5

Параскева О.В.

Параскева О.В.

Чубін О.І.

Чубін О.І.

Чубін О.І.

Бискуб Г.М.
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7
Продовження додатку

1

2
бюджету та затвердженню звіту про його
виконання за II квартал 2014 року

3
України "Про місцеві
державні
адміністрації"
5. Забезпечити
розгляд
та
погодження Закон України "Про
проектів об’єктів архітектури та надання регулювання
замовникам
висновків
щодо
їх містобудівної
затвердження
документації"
6. Забезпечити розробку та видачу забудовни- Закон України "Про
кам містобудівних умов та обмежень на
регулювання
проектування об’єктів архітектури для
містобудівної
нового будівництва, розширення рекондокументації"
струкції, реставрації, капітального ремонту
7. Здійснювати погодження проектів забудови Закон України "Про
і благоустрою земельних ділянок, проектів
регулювання
житлових будинків, господарських будівель містобудівної
документації"
8. Забезпечити проведення обстеження житло- Постанова Кабінету
вих будинків інвалідів війни, осіб, які мають Міністрів України від
особливі заслуги перед Батьківщиною, чле- 20.05.2009 року №565
нів сімей загиблих військовослужбовців та
прирівняних до них осіб, з метою проведення безкоштовного капітального ремонту
9.
Забезпечити вжиття заходів з техногенної
Постанова Кабінету
та пожежної безпеки під час знешкодження Міністрів України
вибухонебезпечних предметів на території
від 18.08.2005 року
району
№776
10. Здійснити перевірки стану працездатності
Кодекс цивільного
техніки зв'язку та районної системи
захисту України
централізованого оповіщення

4

5

По мірі
розроблення
проектів

Бабіч Т.М.

По мірі
необхідності

Бабіч Т.М.

По мірі
розроблення
проектів

Бабіч Т.М.

По мірі
необхідності

Бабіч Т.М.

По мірі
необхідності

Бабіч Т.М.
Дудник В.В.

17 липня

Бабіч Т.М.
Дудник В.В.

3
Наказ головного
управління праці та
соціального захисту
населення
облдержадміністрації
від 29.06.2005 року
№66
Доручення Кабінету
Міністрів України
від 18.05.2005 року
№23

4
01-30 липня

5
Іванова А.І.

01-30 липня

Іванова А.І.

Наказ головного
управління праці та
соціального захисту
населення
облдержадміністрації
від 17.01.2006 року
№22

01-30 липня

Іванова А.І.

Постанова Кабінету
01-30 липня
Міністрів України від
25.08.2004 року
№1098
Наказ Міністерства
01-30 липня
праці та соціальної
політики України від
19.09.2006 року №345

Іванова А.І.

6

8
Продовження додатку

1
2
11. Забезпечити проведення заходів щодо
впровадження єдиної технології прийому
громадян, які звертаються за призначенням
усіх видів соціальної допомоги

12. Забезпечити проведення заходів щодо
дотримання законодавства про працю та
своєчасності виплати заробітної плати і
повного погашення заборгованості на
підприємствах району різних форм
власності та господарювання
13. Забезпечити проведення заходів щодо
запобігання нецільового використання
коштів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання населенню,
передбачених чинним законодавством,
державних допомог, житлових субсидій,
пільг, компенсацій та посилення контролю
використання зазначених коштів
14. Забезпечити проведення перевірок достовірності та повноти подання інформації про
майновий стан громадян, що подається для
призначення державних соціальних допомог
15. Здійснити вибіркові перевірки особових
справ отримувачів державних соціальних
допомог

Іванова А.І.

6

9
Продовження додатку

1
2
16. Здійснити перевірки достовірності наданої
інформації про доходи на підприємствах,
установах та організаціях, у фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності
17. Забезпечити проведення перевірок надання
пасажирськими перевізниками послуг в
частині перевезення пільгових категорій
громадян
18. Забезпечити відзначення 103-річчя з дня
народження Пономаренко Параскеви
Авксентіївні (26.07.1911 р.н.), жительки
с.Богданівка
19. Провести рейди "Діти вулиці" та "Вокзал"

20.

Провести обстеження умов проживання
дітей у соціально-неблагополучних сім’ях
району

21.

Брати участь у судових засіданнях щодо
розгляду справ неповнолітніх

22.

Здійснювати заходи щодо реалізації
функцій з питань опіки, піклування та

3
Наказ Міністерства
праці та соціальної
політики України від
19.09.2006 року №345
Наказ Міністерства
праці та соціальної
політики України від
19.09.2006 року №345
Рішення районної
ради від 21.08.
2012 року №265
Закон України "Про
органи і служби у
справах дітей та
спеціальні установи
для дітей"
Закон України "Про
органи і служби у
справах дітей та
спеціальні установи
для дітей"
Закон України "Про
органи і служби у
справах дітей та
спеціальні установи
для дітей"
Постанова Кабінету
Міністрів України від

4
01-30 липня

5
Іванова А.І.

По мірі
необхідності

Іванова А.І.

6

Іванова А.І.
26 липня
2014 року
За окремим
графіком

Сидоренко В.Г.

За окремим
графіком

Сидоренко В.Г.

За окремим
графіком

Сидоренко В.Г.

За окремим
планом

Сидоренко В.Г.

10
Продовження додатку

1

2

усиновлення
23. Провести районне свято Івана Купала

24.

Провести районні спортивно-масові та
фізкультурно-оздоровчі заходи

25.

Забезпечити організацію роботи:
гарячої лінії "Телефон довіри";
спеціалізованого формування "Служба
соціальної підтримки сім'ї";
консультаційного пункту в пологовому
відділенні та жіночій консультації
центральної районної лікарні
Забезпечити виконання довідок
громадянам:
тематичного характеру;
соціально-правового характеру
Здійснити організаційні заходи з підготовки
матеріалів на засідання колегії районної
державної адміністрації

26.

27.

28.

3
24.09.2008 року №866
Закон України "Про
культуру", стаття 22
Закону України
"Про місцеві
державні
адміністрації"
Стаття 22 Закону
України "Про
місцеві державні
адміністрації"
Указ Президента
України від 11.07.
2005 року №1086

Закон України "Про
Національний
архівний фонд і
архівні установи"
Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від 23.11.2007 року
№ 551-р
Здійснити організаційні заходи з підготовки Розпорядження
матеріалів до сесій районної ради
голови

4

5

07 липня

Волчок О.І.

Календарний
план спортивно-масових
заходів

Стукаленко О.М.

Яценко О.В.
09, 23 липня
За окремим
планом
01, 02, 15 липня
До 30 липня

Пилипенко В.Л.

17 липня

Юхно Т.В.
Балаклеєнко
Н.М.

30 липня

Юхно Т.В.

6

11
Продовження додатку

1

2

29. Забезпечити організацію проведення
обговорення змін до Конституції України
щодо децентралізації державної влади та
Концепції реформи місцевого
самоврядування
30. Забезпечити організацію роботи з
документами у районній державній
адміністрації
31. Забезпечити організацію роботи щодо
розгляду звернень громадян - пропозицій
(зауважень), заяв (клопотань), скарг тощо
32. Забезпечити проведення особистих
прийомів громадян керівництвом
райдержадміністрації, в тому числі виїзних
прийомів
33. Забезпечити роботу телефону довіри в
районній державній адміністрації
34. Забезпечити функціонування "гарячої
телефонної лінії" голови районної

3
райдержадміністрації
від 23.11.2007 року
№ 551-р
Розпорядження
голови облдержадміністрації та голови
обласної ради від
02.06.2014 року
№ 202-р/171-гр
Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від 23.11.2007 року
№ 551-р
Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від 23.11.2007 року
№ 551-р
Указ Президента
України
від 07.02.2008 року
№ 109
Указ Президента
України
від 07.02.2008 року
№ 109
Указ Президента
України

4

5

6

Липень
Серпень
Вересень

Юхно Т.В.

За окремим
планом

Балаклеєнко Н.М.

За окремим
планом

Балаклеєнко Н.М.

За окремим
графіком

Балаклеєнко Н.М.

Щоденно

Балаклеєнко Н.М.

Щоденно

Балаклеєнко Н.М.

12
Продовження додатку

1

2
державної адміністрації

35. Забезпечити функціонування "гарячих
ліній" керівництва райдержадміністрації
36. Забезпечити виконання графіку виступів
керівництва районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів
районної державної адміністрації та
керівників територіальних органів,
міністерств і відомств України в районі на
сторінках районної газети "Сільське життя"
з актуальних питань, які порушують
громадяни у своїх зверненнях до органів
виконавчої влади усіх рівнів на 2014 рік
37. Здійснити перевірки стану додержання
законодавства про роботу із зверненнями
громадян в:
відділі культури і туризму
райдержадміністрації;
виконкомі Суботцівської сільської ради
38. Провести особисте звітування перед
головою райдержадміністрації з питань
роботи із зверненнями громадян:
Суботцівського сільського голови;
начальника відділу культури і туризму
райдержадміністрації

3
від 07.02.2008 року
№ 109
Указ Президента
України
від 07.02.2008 року
№ 109
Указ Президента
України
від 07.02.2008 року
№ 109

Указ Президента
України
від 07.02.2008 року
№ 109

4

5

За окремим
графіком

Балаклеєнко Н.М.

За окремим
графіком

Балаклеєнко Н.М.

Балаклеєнко
Н.М.
28 липня
29 липня

Закон України "Про
звернення громадян",
Указ Президента
України від 07.02.
2008 року № 109

Балаклеєнко
Н.М.
30 липня
30 липня

6

13
Продовження додатку

1
2
39. Здійснити перевірку стану додержання
законодавства про роботу з документами у
відділі культури і туризму
райдержадміністрації
40. Забезпечити ведення Реєстру громадян
України, що мають право голосу і
проживають або перебувають на території
населених пунктів, які входять до складу
району; складення та уточнення списків
виборців на виборчих дільницях
41. Здійснити правове забезпечення діяльності
райдержадміністрації; підготовку
матеріалів до суду, прокуратури з питань,
що входять до компетенції райдержадміністрації; брати участь у судових засіданнях
42. Забезпечити своєчасне внесення пропозицій
щодо присвоєння рангів державним
службовцям, які успішно відпрацювали на
займаних посадах 2 роки
43. Здійснити уточнення стажу роботи
працівників структурних підрозділів
райдержадміністрації в органах виконавчої
влади
44. Забезпечити підготовку поздоровлень,
вітань із святами, ювілейними датами

3
Постанова Кабінету
Міністрів України
від 17.10.1997 року
№1153
Закон України "Про
Державний реєстр
виборців"

4
28 липня

5
Балаклеєнко Н.М.

За окремим
планом

Іванова Т.В.

Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від 23.11.2007 року
№ 551-р
Стаття 26 Закону
України "Про
державну службу"

За окремим
планом

Стах В.Ю.

По мірі
необхідності

Романів О.П.

Постанова Кабінету
30 липня
Міністрів України від
03.05.1994 року №283

Романів О.П.

Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від 23.11.2007 року
№ 551-р

Юхно Т.В.
Романів О.П.

За окремим
планом

6

14
Продовження додатку

1
45.

1.

2.

3.

1.

2.

2
3
4
За окремим
Забезпечити проведення урочистостей з Розпорядження
планом
нагоди державних та професійних свят
голови
райдержадміністрації
від 23.11.2007 року
№ 551-р
IV. Заходи по здійсненню контролю
За окремим
Перевірити хід виконання розпоряджень Указ Президента
планом
голови обласної державної адміністрації України від 26.07.
2005 року № 1132
та голови районної державної
адміністрації
Готувати попереджувальні переліки
Розпорядження
Щотижня
контрольних документів та довідки про стан голови
їх виконання
райдержадміністрації
від 23.11.2007 року
№ 551-р
Зняти з контролю розпорядження голови
Указ Президента
За окремим
районної державної адміністрації як такі,
України від 26.07.
планом
що виконані
2005 року № 1132
V. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах
суспільного життя району
Провести моніторинг цін на молоко, яке
Лист департаменту
03, 10, 17, 24
здає населення
агропромислового
липня
розвитку
облдержадміністрації
від 16.02.2012 року
№01-16/98/2
Здійснити аналіз стану ведення ставкового
Розпорядження
10 липня
господарства району та подання звітності по голови
вилову риби
облдержадміністрації

5
Юхно Т.В.

Нікітіна М.О.

Нікітіна М.О.

Нікітіна М.О.

Чубін О.І.

Чубін О.І.

6

15
Продовження додатку

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

3
від 29.03.2010 року
№226-р
Здійснити моніторинг здачі реєстрів фізич- Постанова Кабінету
них осіб, які мають право на отримання
Міністрів України від
дотацій за молодняк великої рогатої худоби 02.03.2011 року №246
Здійснити аналіз виробництва харчових
Лист департаменту
продуктів в районі
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
від 11.06.2012 року
№01-16/402/3
Здійснити аналіз стану виконання програми Розпорядження
економічного і соціального розвитку району голови
на 2014 рік
облдержадміністрації
від 09.02.2011 року
№108-р
Провести моніторинг фінансовоСтаття 17 Закону
господарської діяльності державних
України "Про місцеві
підприємств
державні
адміністрації"
Здійснити аналіз стану створення нових
Розпорядження
робочих місць за видами економічної
голови
діяльності
облдержадміністрації
від 19.03.2012 року
№152-р
Проаналізувати стан проведення процедур Доручення
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні заступника голови
кошти
облдержадміністрації
від 01.04.2011 року

4

5

10 липня

Чубін О.І.

20 липня

Чубін О.І.

20 липня

Чубін І.Ю.

30 липня

Чубін І.Ю.

10 липня

Чубін І.Ю.

10 липня

Чубін І.Ю.

4

5

01 липня

Чубін І.Ю.

6

16
Продовження додатку

1

2

9.

Провести моніторинг роздрібних цін на
ринку світлих нафтопродуктів у районі

10.

Провести моніторинг цін на продовольчі
товари

11.

Здійснити аналіз стану надходжень
платежів до бюджету району

12.

Здійснити аналіз стану виконання
місцевих бюджетів

13.

Вивчити стан розрахунків із виплати
заробітної плати на підприємствах
району різних форм власності

14.

Проаналізувати стан виконання районних
комплексних програм:
соціального захисту населення "Турбота";
підтримки громадських організацій

3
№16-252/5
Стаття 17 Закону
України "Про місцеві
державні
адміністрації"
Стаття 17 Закону
України "Про місцеві
державні
адміністрації"
Стаття 18 Закону
України "Про місцеві
державні
адміністрації"
Стаття 18 Закону
України "Про місцеві
державні
адміністрації"
Стаття 23 Закону
України "Про місцеві
державні
адміністрації"
Рішення районної
ради від 27.12.2013
року №520
Рішення районної
ради від 27.12.2013
року №521

10, 20, 30 липня Чубін І.Ю.

07, 14, 21, 28
липня

Бискуб Г.М.

07, 14, 21, 28
липня

Бискуб Г.М.

30 липня

Іванова А.І.
Чубін І.Ю.
Чубін О.І.
Бабіч Т.М.
Іванова А.І.

10 липня
10 липня

6

17
Продовження додатку

1
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2
Здійснити аналіз стану дотримання норм
харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах та загальноосвітніх навчальних
закладах району
Проаналізувати стан виконання районних
програми "Молодь Знам'янщини" на 20092015 роки
Проаналізувати стан здійснення органами
місцевого самоврядування делегованих
повноважень місцевих органів виконавчої
влади

3
Доручення голови
облдержадміністрації
від 14.02.2012 року
№01-27/38/1
Рішення районної
ради від 20.03.
2009 року №500
Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від 08.05.2013 року
№ 154-р
Здійснити моніторинг проведення засідань
Доручення
колегії районної державної адміністрації та заступника голови
пленарних засідань районної ради шостого облдержадміністрації
скликання
від 18.03.2013 року
№01-26/102/7
Проаналізувати стан виконання Указу
Указ Президента
Президента України від 13 серпня 2002 року України від
№713 "Про історико-меморіальний серіал
13.08.2002 року №713
"Книга Пам'яті України" та "Книга
Скорботи України"
Здійснити моніторинг звернень громадян,
Указ Президента
що надійшли до райдержадміністрації
України
від 07.02.2008 року
№ 109
Здійснити аналіз стану розгляду звернень
Указ Президента
громадян, що надійшли до
України від
райдержадміністрації та органів місцевого
07.02.2008 року

4
10 липня

5
Пащенко О.Ю.

20 липня

Стукаленко О.М.

25 липня

Юхно Т.В.

10 липня

Юхно Т.В.

10 липня

Юхно Т.В.

04 липня

Балаклеєнко Н.М.

04 липня

Балаклеєнко Н.М.

6

18
Продовження додатку

1
22.

2
самоврядування району
Здійснити моніторинг вхідних та вихідних
документів, що надійшли до
райдержадміністрації

23.

Здійснити аналіз суспільно-політичної
ситуації в районі

24.

Проаналізувати стан релігійної ситуації в
районі

3
№ 109
Постанова Кабінету
Міністрів України
від 17.10.1997 року
№1153
Аналіз стану
суспільно-політичної
ситуації
Аналіз стану
релігійної ситуації

4

5

04 липня

Балаклеєнко Н.М.

27 липня

Михайлов В.В.

20 липня

Михайлов В.В.

_____________________________________
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