від “28“ лютого 2014 року

№ 64-р

КОНТРОЛЬ

м. Знам’янка

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

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:
1. Затвердити план роботи Знам'янської районної державної адміністрації
на березень 2014 року (далі – план роботи), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити
безумовне виконання плану роботи, інформаційні звіти надати
райдержадміністрації
через
відділ
організаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації до 10 квітня 2014 року.
3. Відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації
інформаційний звіт про виконання плану роботи надати заступнику голови
районної державної адміністрації Голіку А.К. до 17 квітня 2014 року.
4. Зняти з контролю розпорядження голови районної державної
адміністрації від 25 грудня 2013 року № 508-р "Про затвердження плану роботи
Знам'янської районної державної адміністрації на січень 2013 року" як таке, що
виконане.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника, заступників голови районної державної адміністрації відповідно до
розподілу функціональних повноважень.
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Д.МОЛОДЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської районної
державної адміністрації
28 лютого 2014 № 64-р
ПЛАН РОБОТИ
Знам'янської районної державної адміністрації на березень 2014 року
№
п/п
1
1.

2.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Термін виконання
Відповідальні
Обґрунтування
виконавці
необхідності здійснення
заходу
2
3
4
5
І. Засідання колегії районної державної адміністрації
Про підсумки роботи агропромислового комплексу
Стаття 13 Закону України
20 березня
Молодченко Д.М.
району за 2013 рік
"Про місцеві державні
Чубін О.І.
адміністрації"
Про стан захворюваності населення на туберкульоз у
Закон України "Про
20 березня
Голік А.К.
2013 році та проведення протитуберкульозних заходів
протидію захворюванню на
Муравський І.Б.
закладами охорони здоров’я району
туберкульоз"
Гречина Н.І.
ІІ. Проведення нарад, засідань комісій, комітетів, рад, інших органів, які утворені райдержадміністрацією
Наради
Про стан виконання інвестиційних проектів та
Рішення районної ради
26 березня
Головчиц О.В.
соціальних заходів, реалізація яких передбачається у
від 22.03.2011 року № 64
Чубін І.Ю.
2014 році, в рамках Комплексної програми соціальноекономічного та культурного розвитку Знам'янського
району на період 2011-2015 років (Центральний регіон 2015), затвердженої рішенням районної ради від 22
березня 2011 року №64
Про стан виконання показників оцінки результатів
Розпорядження голови
12 березня
Головчиц О.В.
діяльності райдержадміністрації
райдержадміністрації від
Чубін І.Ю.
14.09.2011 року № 459-р
Про стан надходження платежів до бюджетів усіх рівнів Стаття 18 Закону України "Про03, 17, 24, 31
Головчиц О.В.
та виконання районного бюджету
місцеві державні адміністрації березня
Бискуб Г.М.
Нарада директорів загальноосвітніх шкіл району
Стаття 22 Закону України "Про25 березня
Голік А.К.
місцеві державні адміністрації
Пащенко О.Ю.
Про підсумки роботи клубних закладів району
Стаття 22 Закону України "Про26 березня
Голік А.К.
місцеві державні адміністрації
Волчок О.І.
Про підсумки роботи бібліотечних закладів району
Стаття 22 Закону України "Про04 березня
Голік А.К.
місцеві державні адміністрації
Волчок О.І.
Зміст

Відмітка
про виконання
6

3
Продовження додатку

1

2

1.

Районної комісії з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків

2.

Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху
при районній державній адміністрації

3.

Районної комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат
Районної робочої групи з питань легалізації виплати
заробітної плати і зайнятості населення

4.

5.

6.

7.

Районної комісії з питань надання цільової матеріальної
допомоги громадянам, які опинилися в складних
життєвих обставинах
Районної комісії з розгляду заяв громадян щодо надання
державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям, пільг та субсидій, які потребують
індивідуального вирішення
Районного координаційного комітету з питань сприяння
зайнятості населення

8.

Районної постійно діючої комісії з питань координації
дій щодо попередження насильства в сім'ї

9.

Колегії відділу освіти райдержадміністрації

10.

Колегії служби у справах дітей райдержадміністрації

11.

Комісії з питань захисту прав дітей при районній
державній адміністрації

3
Засідання
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
03.11.2009 року № 538-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
23.02.2012 року № 83-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
03.12.2010 року №616-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
26.09.2012 року №486-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
12.04 2012 року №192
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
21.03.2012 року №135-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
22.12.2010 року № 658-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
06.02.2012 року №56-р
Стаття 22 Закону України
"Про місцеві державні
адміністрації"
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від07.11.2007 року №525р
Постанова Кабінету
Міністрів України від
16.07.2012 року №369-р

4

5

20 березня

Головчиц О.В.
Бискуб Г.М.

28 березня

Головчиц О.В.
Чубін О.І.

26 березня

Голік А.К.
Іванова А.І.

21 березня

Голік А.К.
Іванова А.І.

12, 24 березня

Голік А.К.
Іванова А.І.

12, 24 березня

Голік А.К.
Іванова А.І.

19 березня

Голік А.К.
Іванова А.І.

12 березня

Голік А.К.
Іванова А.І.

25 березня

Голік А.К.
Пащенко О.Ю.

21 березня

Голік А.К.
Сидоренко В.Г.

21 березня

Голік А.К.
Сидоренко В.Г.

6

4
Продовження додатку

1
12.

13.

14.

15.

2
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
Районної консультативної ради з питань охорони
культурної спадщини
Районної комісії з контролю за станом спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для
проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів
Ради з питань молодіжної політики при районній
державній адміністрації

16.

Колегії відділу спорту та молоді районної державної
адміністрації

17.

Координаційної ради з питань профілактики наркоманії
та протидії злочинності, пов'язаної з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів при районній державній адміністрації
Районної постійно діючої комісії з питань розгляду
звернень громадян

18.

19.

Регіональної ради по роботі з кадрами Знам'янської
районної державної адміністрації

20.

Районної робочої групи з питань ведення Державного
реєстру виборців

21.

Районної спостережної комісії

3
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
30.01.2008 року №37-р

4
21 березня

5

Розпорядження голови
райдержадміністрації від
31.07.2012 року №401-р
Постанова Кабінету
Міністрів України
від 18.12.1998 року №2025

14 березня

Голік А.К.
Волчок О.І.

26 березня

Голік А.К.
Кукіль І.М.

Розпорядження голови
райдержадміністрації від
06.02.2012 року №57-р
Стаття 22 Закону України
"Про місцеві державні
адміністрації"
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
22.07.2011 року № 356-р

12 березня

Голік А.К.
Кукіль І.М.

26 березня

Голік А.К.
Кукіль І.М.

28 березня

Голік А.К.
Яценко О.В.

Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 28.02.2012 року
№ 93-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
29.10.2009 року №531-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
27.12.2010 року №667-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
30.11.2011 року № 578-р

28 березня

Голік А.К.
Балаклеєнко Н.М.

26 березня

Голік А.К.
Романів О.П.

03 березня

Голік А.К.
Іванова Т.В.

31 березня

Голік А.К.
Параскева О.В.

Голік А.К.
Сидоренко В.Г.

6

5
Продовження додатку

1

2

1.

Скласти баланс зерна по всіх категоріях
сільськогосподарських підприємств облікового кола

2.

Забезпечити формування запасів продовольчої пшениці
врожаю 2014 року для виробництва хлібу та
хлібобулочних виробів

3.

Провести розрахунки очікуваних показників валової
сільськогосподарської продукції по
сільськогосподарських підприємствах району
Забезпечити розгляд та погодження проектів об’єктів
архітектури та надання замовникам висновків щодо їх
затвердження
Забезпечити розробку та видачу забудовникам
містобудівних умов та обмежень на проектування
об’єктів архітектури для нового будівництва,
розширення реконструкції, реставрації, капітального
ремонту
Здійснювати погодження проектів забудови і
благоустрою земельних ділянок, проектів житлових
будинків, господарських будівель
Забезпечити проведення обстеження житлових будинків
інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, членів сімей загиблих
військовослужбовців та прирівняних до них осіб, з
метою проведення безкоштовного капітального ремонту
Забезпечити вжиття заходів з техногенної та пожежної
безпеки під час знешкодження вибухонебезпечних
предметів на території району
Здійснити перевірки стану:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

готовності евакроприймальних органів при
виконкомах сільських рад до дій за призначенням;

3
ІІІ. Організаційні заходи

4

Доручення Кабінету
Міністрів України від
03.03.2007 року
№10948/0/1-07
Розпорядження голови
Кіровоградської
облдержадміністрації від
11.07.2013 року №351-р
Стаття 13 Закону України
"Про місцеві державні
адміністрації"
Закон України "Про
регулювання містобудівної
документації"
Закон України "Про
регулювання містобудівної
документації"

05 березня

Молодченко Д.М.
Чубін О.І.

05 березня

Молодченко Д.М.
Чубін О.І.

25 березня

Молодченко Д.М.
Чубін О.І.

По мірі розроблення
проектів

Молодченко Д.М.
Бабіч Т.М.

По мірі
необхідності

Молодченко Д.М.
Бабіч Т.М.

Закон України "Про
регулювання містобудівної
документації"
Постанова Кабінету
Міністрів України від
20.05.2009 року №565

По мірі розроблення
проектів

Молодченко Д.М.
Бабіч Т.М.

По мірі
необхідності

Молодченко Д.М.
Бабіч Т.М.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
18.08.2005 року №776
Кодекс цивільного захисту
України

По мірі
необхідності

Молодченко Д.М.
Бабіч Т.М.
Дудник В.В.
Молодченко Д.М.
Бабіч Т.М.
Дудник В.В.

25-28 березня

5

6

6
Продовження додатку

1

2
працездатності техніки зв'язку та районної системи
централізованого оповіщення

10.

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

11.

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
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
Забезпечити проведення перевірок достовірності та
повноти подання інформації про майновий стан
громадян, що подається для призначення державних
соціальних допомог
Здійснити вибіркові перевірки особових справ
отримувачів державних соціальних допомог

12.

13.

14.

15.

Здійснити перевірки достовірності наданої інформації
про доходи на підприємствах, установах та організаціях,
у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності

16.

Забезпечити проведення перевірок надання
пасажирськими перевізниками послуг в частині
перевезення пільгових категорій громадян

3

4
20 березня

5

Постійно

Голік А.К.
Іванова А.І.

Постійно

Голік А.К.
Іванова А.І.

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

Постійно

Голік А.К.
Іванова А.І.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
25.08.2004 року №1098

Постійно

Голік А.К.
Іванова А.І.

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
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики
України від 19.09.2006 року
№345

Постійно

Голік А.К.
Іванова А.І.

Постійно

Голік А.К.
Іванова А.І.

По мірі
необхідності

Голік А.К.
Іванова А.І.

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

6

7
Продовження додатку

1
17.

2
Провести районний конкурс творчих дітей з
багатодітних родин "Таланти багатодітної родини"

18.

Провести:
місячник пам'яті Г.Г. Ващенка;

19.

районний зліт молодих вчителів та районний конкурс
"Кращий молодий учитель року"
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 усиновлення

23.

Провести:
заходи з відзначення 200-річчя від дня народження
Т.Г.Шевченка;
всеукраїнський тиждень "Музика для дітей та
юнацтва";
всеукраїнський тиждень дитячої книги;
районний тур обласного огляду-конкурсу аматорських
театральних колективів "Театральна весна
Кіровоградщини"

24.

Провести районні спортивно-масові та фізкультурнооздоровчі заходи

3
Рішення районної ради
від 20.03.
2009 року №500
Стаття 22 Закону України
"Про місцеві державні
адміністрації"

4
28 березня

01-31 березня

5
Голік А.К.
Іванова А.І.
Голік А.К.
Пащенко О.Ю.

14 березня
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
24.09.2008 року №866
Закон України "Про
культури", стаття 22
Закону України "Про
місцеві державні
адміністрації"

За окремим
графіком

Голік А.К.
Сидоренко В.Г.

За окремим
графіком

Голік А.К.
Сидоренко В.Г.

За окремим
графіком

Голік А.К.
Сидоренко В.Г.

За окремим планом

Голік А.К.
Сидоренко В.Г.

05-16 березня

Голік А.К.
Волчок О.І.

17-23 березня
21-31 березня
11 березня

Стаття 22 Закону України
"Про місцеві державні
адміністрації"

Календарний план
спортив-но-масових
заходів

Голік А.К.
Кукіль І.М.

6

8
Продовження додатку

1
25.

26.

2
Здійснити організаційні заходи з підготовки та
проведення районного фестивалю дружин юних
рятувальників
Забезпечити організацію роботи:
гарячої лінії "Телефон довіри";
спеціалізованого формування "Служба соціальної
підтримки сім'ї";
спеціалізованого формування “Мобільний
консультаційний пункт соціальної роботи";
консультаційного пункту в пологовому відділенні та
жіночій консультації центральної районної лікарні;
школи волонтерів;

27.

28.

29.

лекторію профілактичного спрямування з учнівською
молоддю
Забезпечити прийняття документів від підприємств,
установ та організацій району на державне зберігання
Забезпечити виконання довідок громадянам:
тематичного характеру;
соціально-правового характеру
Організувати зустріч священнослужителів району із
керівництвом райдержадміністрації

30.

Здійснити організаційні заходи з підготовки матеріалів
на засідання колегії районної державної адміністрації

31.

Здійснити організаційні заходи з підготовки матеріалів
до сесій районної ради

32.

Забезпечити організацію роботи з документами у
районній державній адміністрації

3
Рішення районної ради
від 20.03.
2009 року №500
Указ Президента України
від 11.07.
2005 року №1086

4
28 березня

12, 26 березня

5
Голік А.К.
Кукіль І.М.
Голік А.К.
Яценко О.В.

За окремим
графіком
13 березня
04, 05, 18 березня

Закон України "Про
Національний архівний
фонд і архівні установи"
Закон України "Про
Національний архівний
фонд і архівні установи"
Закон України "Про
свободу совісті та релігійні
організації"
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 23.11.2007 року
№ 551-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 23.11.2007 року
№ 551-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 23.11.2007 року

05, 12, 19, 26
березня
За окремим
графіком
Постійно

Голік А.К.
Пилипенко В.Л.

За окремим
графіком

Голік А.К.
Пилипенко В.Л.

28 березня

Голік А.К.
Михайлов В.В.

20 березня

Голік А.К.
Юхно Т.В.
Балаклеєнко Н.М.

11 березня

Голік А.К.
Юхно Т.В.

За окремим планом

Голік А.К.
Балаклеєнко Н.М.

6

9
Продовження додатку

1

2

33.

Забезпечити організацію роботи щодо розгляду
звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв
(клопотань), скарг тощо

34.

Забезпечити проведення особистих прийомів громадян
керівництвом райдержадміністрації, в тому числі
виїзних прийомів
Забезпечити роботу телефону довіри в районній
державній адміністрації

35.

36.

Забезпечити функціонування "гарячої телефонної лінії"
голови районної державної адміністрації

37.

Забезпечити функціонування "гарячих ліній"
керівництва райдержадміністрації

38.

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 2013 рік
Здійснити перевірки стану додержання законодавства
про роботу із зверненнями громадян в: управлінні
соціального захисту населення райдержадміністрації

39.

40.

Провести особисте звітування перед головою
райдержадміністрації з питань роботи із зверненнями
громадян:
Макариського сільського голови;
начальника управління соціального захисту населення

3
№ 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
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
Закон України "Про
звернення громадян",
Указ Президента України
від 07.02.
2008 року № 109

4

5

За окремим планом

Голік А.К.
Балаклеєнко Н.М.

За окремим
графіком

Голік А.К.
Балаклеєнко Н.М.

Щоденно

Голік А.К.
Балаклеєнко Н.М.

Щоденно

Голік А.К.
Балаклеєнко Н.М.

За окремим
графіком

Голік А.К.
Балаклеєнко Н.М.

За окремим
графіком

Голік А.К.
Балаклеєнко Н.М.

24 березня

Голік А.К.
Балаклеєнко Н.М.

Голік А.К.
Балаклеєнко Н.М.
28 березня
28 березня

6

10
Продовження додатку

1
41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

1.

2.

2
райдержадміністрації
Здійснити перевірки стану додержання законодавства
про роботу з документами в управлінні соціального
захисту населення райдержадміністрації

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
Здійснити правове забезпечення діяльності
райдержадміністрації; підготовку матеріалів до суду,
прокуратури з питань, що входять до компетенції
райдержадміністрації; брати участь у судових
засіданнях
Забезпечити проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями покладених на них
обов'язків і завдань
Забезпечити своєчасне внесення пропозицій щодо
присвоєння рангів державним службовцям, які успішно
відпрацювали на займаних посадах 2 роки
Забезпечити підготовку поздоровлень, вітань із
святами, ювілейними датами

3

4

5

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 17.10.1997 року
№1153

24 березня

Голік А.К.
Балаклеєнко Н.М.

Закон України "Про
Державний реєстр
виборців"

За окремим планом

Голік А.К.
Іванова Т.В.

Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 23.11.2007 року
№ 551-р

За окремим планом

Голік А.К.
Стах В.Ю.

Наказ головного управління
Державної Служби України
від 31.10.2003 року №122
Стаття 26 Закону України
"Про державну службу"

17 березня

Голік А.К.
Романів О.П.

По мірі
необхідності

Голік А.К.
Романів О.П.

Розпорядження голови
За окремим
райдержадміністрації
планом
від 23.11.2007 року
№ 551-р
Забезпечити проведення урочистостей з нагоди Розпорядження голови
За окремим планом
державних та професійних свят
райдержадміністрації
від 23.11.2007 року
№ 551-р
IV. Заходи по здійсненню контролю
Указ Президента України
За окремим планом
Перевірити хід виконання розпоряджень голови
від 26.07.
обласної державної адміністрації та голови
2005 року № 1132
районної державної адміністрації
Готувати попереджувальні переліки контрольних
Розпорядження голови
Щотижня
документів та довідки про стан їх виконання
райдержадміністрації

Голік А.К.
Юхно Т.В.
Романів О.П.
Голік А.К.
Юхно Т.В.

Голік А.К.

Голік А.К.
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11
Продовження додатку

1

3.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

2

3
4
від 23.11.2007 року
№ 551-р
Зняти з контролю розпорядження голови районної
Указ Президента України
За окремим планом
державної адміністрації як такі, що виконані
від 26.07.
2005 року № 1132
V. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах
суспільного життя району
Провести моніторинг цін на молоко, яке здає населення Лист департаменту
06, 13, 20, 27
агропромислового розвитку березня
облдержадміністрації від
16.02.2012 року №0116/98/2
Здійснити моніторинг здачі реєстрів фізичних осіб, які
Постанова Кабінету
11 березня
мають право на отримання дотацій за молодняк великої Міністрів України від
рогатої худоби
02.03.2011 року №246
Здійснити аналіз виробництва харчових продуктів в
Лист департаменту
20 березня
районі
агропромислового розвитку
облдержадміністрації від
11.06.2012 року №0116/402/3
Провести аналіз фінансово-господарської діяльності
Стаття 13 Закону України "Про31 березня
сільськогосподарських підприємств району за 2013 рік
місцеві державні адміністрації
Стаття 17 Закону України "Про03 березня
Провести моніторинг роздрібних цін на ринку
місцеві державні адміністрації
світлих нафтопродуктів у районі
Стаття 17 Закону України "Про03, 11, 20 березня
Провести моніторинг цін на продовольчі товари
місцеві державні адміністрації
Здійснити аналіз стану надходжень платежів до
Стаття 18 Закону України "Про03, 10, 17, 24, 31
бюджету району
місцеві державні адміністрації березня
Стаття 18 Закону України "Про03, 10, 17, 24, 31
Здійснити аналіз стану виконання місцевих
місцеві державні адміністрації березня
бюджетів
Провести аналіз стану надання населенню житловоСтаття 20 Закону України
20 березня
комунальних послуг підприємствами житлово"Про місцеві державні
комунального господарства району
адміністрації"
Здійснити моніторинг звернень громадян, що надійшли Указ Президента України
05 березня
до райдержадміністрації
від 07.02.2008 року
№ 109

5

Голік А.К.

Молодченко Д.М.
Чубін О.І.

Молодченко Д.М.
Чубін О.І.
Молодченко Д.М.
Чубін О.І.

Молодченко Д.М.
Чубін О.І.
Головчиц О.В.
Чубін І.Ю.
Головчиц О.В.
Чубін І.Ю.
Головчиц О.В.
Бискуб Г.М.
Головчиц О.В.
Бискуб Г.М.
Головчиц О.В.
Бабіч Т.М.
Голік А.К.
Балаклеєнко Н.М.

6

12
Продовження додатку

1
11.

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

12.

Здійснити аналіз суспільно-політичної ситуації в районі

13.

Проаналізувати стан релігійної ситуації в районі

3
Постанова Кабінету
Міністрів України
від 17.10.1997 року №1153
Аналіз стану суспільнополітичної ситуації
Аналіз стану релігійної
ситуації

4
05 березня

27 березня
20 березня

_____________________________________

5
Голік А.К.
Балаклеєнко Н.М.
Голік А.К.
Михайлов В.В.
Голік А.К.
Михайлов В.В.

6

