від " 08 " вересня 2017 року

№ 254-р

КОНТРОЛЬ

м. Знам'янка

Про затвердження плану роботи
Знам'янської районної державної
адміністрації на жовтень 2017 року

Відповідно до пунктів 6, 7, 8 та 9 Регламенту Знам'янської районної
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 06 квітня 2017 року № 91-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 вересень 2017 року (далі – план роботи), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити
безумовне виконання плану роботи, інформаційні звіти надати
райдержадміністрації через відділ організаційної роботи, комунікацій з
громадськістю, інформаційної діяльності та звернень громадян апарату
райдержадміністрації до 06 жовтня 2017 року.
3. Відділу організаційної роботи, комунікацій з громадськістю,
інформаційної діяльності та звернень громадян апарату райдержадміністрації
інформаційний звіт про виконання плану роботи надати керівнику апарату
районної державної адміністрації Слюсаренко О.О. до 10 жовтня 2017 року.
4. Зняти з контролю, як таке що виконане, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 13 липня 2017 року № 197-р "Про
затвердження плану роботи Знам'янської районної державної адміністрації на
серпень 2017 року".

2
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації
відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
08 вересня 2017 № 254-р
ПЛАН РОБОТИ
Знам'янської районної державної адміністрації на жовтень 2017 року
№
п/п

Зміст

1

2

1.

2.

3.

Обґрунтування
Термін
необхідності
виконання
здійснення заходу
3
4
І. Засідання колегії районної державної адміністрації

Про стан надходження платежів до
бюджетів усіх рівнів та використання
бюджетних коштів за січень-вересень
2017 року
Про стан раннього виявлення туберкульозу
та онкологічних хвороб у населення району
Про роботу районної комплексної дитячоюнацької спортивної школи в частині
розвитку здібностей учнів в обраному виді
спорту, організації гармонійного їх
виховання та фізичного розвитку,
підготовки спортивного резерву

Жовтень 2017 року
Стаття 18 Закону
України "Про місцеві
державні адміністрації"
Стаття 22 Закону
України "Про місцеві
державні адміністрації"
Стаття 22 Закону
України "Про місцеві
державні адміністрації"

Відповідальні
виконавці
5

26 жовтня

Лукашов О.С.
Бискуб Г.М.

26 жовтня

Грінчак О.А.
Муравський І.Б.
Гречина Н.І.
Грінчак О.А.
Костовський С.І.

26 жовтня

Відмітка
про виконання
6

ІІ. Проведення нарад, засідань комісій, комітетів, рад, інших органів, які утворені райдержадміністрацією

4
Продовження додатка

1
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

2

3
Наради
Про стан надходження платежів до
Стаття 18 Закону
бюджетів усіх рівнів та виконання
України "Про місцеві
районного бюджету
державні адміністрації"
Наради директорів загальноосвітніх шкіл
Стаття 22 Закону
району
України "Про місцеві
державні адміністрації"
Про підсумки роботи клубних закладів
Стаття 22 Закону
району
України "Про місцеві
державні адміністрації"
Про підсумки роботи бібліотечних закладів Стаття 22 Закону
району
України "Про місцеві
державні адміністрації"
Про стан організаційно-кадрової роботи в
Розпорядження голови
апараті та структурних підрозділах
райдержадміністрації від
райдержадміністрації
23.11.2007 року №551-р
Засідання
Районної комісії з питань техногенноРозпорядження голови
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій райдержадміністрації від
07.12.2010 року № 619-р
Районної комісії з питань забезпечення
Розпорядження голови
своєчасності і повноти сплати податків
райдержадміністрації від
03.11.2009 року № 538-р
Районної комісії з питань погашення
Розпорядження голови
заборгованості із заробітної плати
райдержадміністрації від
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій 03.12.2010 року № 616-р
та інших соціальних виплат
Районної робочої групи з питань легалізації Розпорядження голови
виплати заробітної плати і зайнятості
райдержадміністрації від

4

5

23 жовтня

Лукашов О.С.
Бискуб Г.М.

31 жовтня

Грінчак О.А.
Сидоренко В.Г.

03 жовтня

Грінчак О.А.
Волчок О.І.

31 жовтня

Грінчак О.А.
Волчок О.І.

06 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

12 жовтня

Грінчак О.А.
Волчок О.І.

По мірі
необхідності

Лукашов О.С.
Бискуб Г.М.

27 жовтня

Грінчак О.А.
Іванова А.І.

27 жовтня

Грінчак О.А.
Іванова А.І.

6

5
Продовження додатка

1

2

3
4
населення
26.09.2012 року № 486-р
5. Районної комісії з питань надання цільової
Розпорядження голови
12, 26 жовтня
матеріальної допомоги громадянам, які
райдержадміністрації від
опинилися в складних життєвих обставинах 12.04 2012 року № 192
6. Районної комісії з розгляду заяв громадян
Розпорядження голови
12, 24 жовтня
щодо надання державної соціальної
райдержадміністрації від
допомоги малозабезпеченим сім'ям, пільг та 21.03.2012 року № 135-р
субсидій, які потребують індивідуального
вирішення
7. Районної експертної комісії з погодження
Стаття 17 Закону
24 жовтня
описів справ, актів про вилучення для
України "Про
знищення документів, не внесених до НАФ національний архівний
установ, організацій та підприємств
фонд і архівні установи"
8. Ради регіонального розвитку району
Розпорядження голови
26 жовтня
райдержадміністрації від
22.06.2015 року № 181-р
9. Комісії з питань захисту прав дитини при
Розпорядження голови
12 жовтня
Знам'янській районній державній
райдержадміністрації від
адміністрації
24.11.2016 року № 331-р
10. Координаційної ради з питань профілактики Розпорядження голови
05 жовтня
наркоманії та протидії злочинності,
райдержадміністрації від
пов'язаної з незаконним обігом наркотичних 22.07.2011 року № 356-р
засобів, психотропних речовин та
прекурсорів при районній державній
адміністрації
11. Районної робочої групи з контролю за
Розпорядження голови
25 жовтня
станом здійснення виконавчими органами
райдержадміністрації від
сільських рад делегованих повноважень
08.05.2013 року № 154-р
місцевих органів виконавчої влади

5
Грінчак О.А.
Іванова А.І.
Грінчак О.А.
Іванова А.І.

Грінчак О.А.
Пилипенко В.Л.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Грінчак О.А.
Ганул В.С.
Грінчак О.А.
Яценко О.В.

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

6

6
Продовження додатка

1
2
12. Районної постійно діючої комісії з питань
розгляду звернень громадян

3
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
28.02.2012 року № 93-р
13. Районної робочої групи з питань ведення
Розпорядження голови
Державного реєстру виборців
райдержадміністрації від
27.12.2010 року № 667-р
14. Районної спостережної комісії
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
30.11.2011 року № 578-р
15. Районної призовної комісії
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
18.07.2005 року № 245-р
ІІІ. Організаційні заходи
1. Здійснювати моніторинг потреби і
Доручення Кабінету
пропозицій на основні продукти харчування Міністрів України від
в районі
03.03.2007 року
№ 10948/0/1-07
2. Провести розрахунки очікуваних показників Стаття 13 Закону
валової сільськогосподарської продукції по
України "Про місцеві
сільськогосподарських підприємствах
державні адміністрації"
району
3.
Підготувати матеріали з уточнення бюджету Стаття 18 Закону
та затвердження звіту про його виконання за України "Про місцеві
III квартали 2017 року
державні адміністрації"
4.
Забезпечити вжиття заходів з техногенної та Постанова Кабінету
пожежної безпеки під час знешкодження
Міністрів України від
вибухонебезпечних предметів на території
18.08.2005 року № 776
району
5. Забезпечити прийом громадян з питань
Закон України "Про

4
27 жовтня

5
Слюсаренко О.О.
Окуненко М.А.

02 жовтня

Слюсаренко О.О.
Іванова Т.В.

31 жовтня

Слюсаренко О.О.
Параскева О.В.

02 жовтня

Слюсаренко О.О.
Параскева О.В.

27 жовтня

Лукашов О.С.
Чорна Н.М.

25 жовтня

Лукашов О.С.
Чорна Н.М.

25 жовтня

Лукашов О.С.
Бискуб Г.М.

По мірі
необхідності

Грінчак О.А.
Волчок О.І.

Щоденно

Лукашов О.С.
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Продовження додатка

1
6.

2
надання адміністративних послуг
Провести районні спортивно-масові та
фізкультурно-оздоровчі заходи

7.

Забезпечити обслуговування населення
"мобільним соціальним офісом"

8.

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

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
10. 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
9.

3
4
адміністративні послуги"
Стаття 22 Закону
Календарний
України "Про місцеві
план спортивдержавні адміністрації" но-масових
заходів
Інформування населення 11, 18 жовтня
району про зміни в
чинному законодавстві та
з актуальних питань
Наказ головного
Щоденно
управління праці та
соціального захисту
населення
облдержадміністрації від
29.06.2005 року №66
Доручення Кабінету
Щоденно
Міністрів України
від 18.05.2005 року № 23

5
Бондаренко Л.В.
Грінчак О.А.
Сидоренко В.Г.

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

Грінчак О.А.
Іванова А.І.

Грінчак О.А.
Іванова А.І.
Грінчак О.А.
Іванова А.І.

Грінчак О.А.
Іванова А.І.

6
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Продовження додатка

1
2
11. Забезпечити проведення перевірок
достовірності та повноти подання
інформації про майновий стан громадян, що
подається для призначення державних
соціальних допомог
12. Здійснити вибіркові перевірки особових
справ отримувачів державних соціальних
допомог
13. Здійснити перевірки достовірності наданої
інформації про доходи на підприємствах,
установах та організаціях, у фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності
14. Забезпечити проведення перевірок надання
пасажирськими перевізниками послуг в
частині перевезення пільгових категорій
громадян
15. Провести рейди "Діти вулиці" та "Вокзал"

16.

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

17.

Брати участь у судових засіданнях щодо
розгляду справ неповнолітніх

3
Постанова Кабінету
Міністрів України від
25.08.2004 року № 1098

4
Постійно

5
Грінчак О.А.
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
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"

Постійно

Грінчак О.А.
Іванова А.І.

Постійно

Грінчак О.А.
Іванова А.І.

По мірі
необхідності

Грінчак О.А.
Іванова А.І.

За окремим
графіком

Грінчак О.А.
Ганул В.С.

За окремим
графіком

Грінчак О.А.
Ганул В.С.

За окремим
графіком

Грінчак О.А.
Ганул В.С.
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Продовження додатка

1
18.

19.

20.

21.

22.

2
Здійснювати заходи щодо реалізації
функцій з питань опіки, піклування та
усиновлення
Провести:
районне свято до Дня людей похилого віку;
районне свято козацької пісні
ім. С. Климовського;
урочистості з нагоди Дня захисника
України;
урочистості з нагоди відзначення 73-ї
річниці визволення України від німецькофашистських загарбників;
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;
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

3
Постанова Кабінету
Міністрів України від
24.09.2008 року № 866
Закон України "Про
культуру", стаття 22
Закону України "Про
місцеві державні
адміністрації"

4
За окремим
планом
01 жовтня
13 жовтня

5
Грінчак О.А.
Ганул В.С.
Грінчак О.А
Волчок О.І.

13 жовтня
27 жовтня

Указ Президента
України від 11.07.2005
року № 1086

04, 18 жовтня
12, 26 жовтня

Грінчак О.А.
Яценко О.В.

18 жовтня
04, 12 жовтня
За окремим
графіком
По мірі
потреби

Закон України "Про
Національний архівний
фонд і архівні установи"
Закон України "Про
По мірі
Національний архівний потреби
фонд і архівні установи"

Грінчак О.А.
Пилипенко В.Л.
Грінчак О.А.
Пилипенко В.Л.

6

10
Продовження додатка

1
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

2
Здійснити організаційні заходи з підготовки
матеріалів на засідання колегії районної
державної адміністрації
Здійснити перевірку стану виконання
виконкомом Казарнянської сільської ради
делегованих повноважень органів
виконавчої влади
Здійснити організаційні заходи з підготовки
матеріалів на ХХ сесію районної ради

3
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
23.11.2007 року № 551-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
17.10.2005 року
№ 400-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
23.11.2007 року № 551-р
Забезпечити проведення у рамках виконання Розпорядження голови
орієнтовного плану проведення
райдержадміністрації від
консультацій з громадськістю засідання за
20.12.2016 року
"круглим столом" на тему: "Забезпечення
№ 370-р
розвитку та застосування української мови";
Забезпечити організацію роботи з
Розпорядження голови
документами у районній державній
райдержадміністрації від
адміністрації
23.11.2007 року № 551-р
Забезпечити організацію роботи щодо
Розпорядження голови
розгляду звернень громадян, пропозицій
райдержадміністрації від
(зауважень), заяв (клопотань), скарг тощо
23.11.2007 року № 551-р
Забезпечити проведення особистих
Указ Президента
прийомів громадян керівництвом
України від
райдержадміністрації, в тому числі виїзних 07.02.2008 року № 109
прийомів
Забезпечити роботу телефону довіри в
Указ Президента України
районній державній адміністрації
від 07.02.2008 року №109
Забезпечити функціонування "гарячої
Указ Президента
телефонної лінії" голови районної державної України від

4
16 жовтня
25 жовтня

5
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Горбань В.О.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

До 02 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

20 жовтня

Грінчак О.А.
Слюсаренко О.О.
Волчок О.І.

Щоденно

Слюсаренко О.О.
Горбань В.О.

Щоденно

Слюсаренко О.О.
Окуненко М.А.

За окремим
графіком

Слюсаренко О.О.
Окуненко М.А.

Щоденно

Слюсаренко О.О.
Окуненко М.А.
Слюсаренко О.О.
Окуненко М.А.

За окремим
графіком

6

11
Продовження додатка

1
32.
33.

34.

35.

36.

37.

2

3
адміністрації
07.02.2008 року №109
Забезпечити функціонування "гарячих ліній" Указ Президента України
керівництва райдержадміністрації
від 07.02.2008 року №109
Забезпечити виконання графіку виступів
Указ Президента
керівників структурних підрозділів районної України від 07.02.2008
державної адміністрації та керівників
року № 109
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 2017 рік
Здійснити перевірки стану додержання
Закон України "Про
законодавства про роботу із зверненнями
звернення громадян",
громадян у виконкомі Дмитрівської,
Указ Президента
Суботцівській сільських рад та центральній України від
районній лікарні
07.02.2008 року № 109
Провести особисте звітування
Указ Президента
Дмитрівського та Суботцівського сільських України від
радах, головного лікаря центральної
07.02.2008 року № 109
районної лікарні
Забезпечити ведення Реєстру громадян
Закон України "Про
України, що мають право голосу і
Державний реєстр
проживають або перебувають на території
виборців"
населених пунктів, які входять до складу
району; складення та уточнення списків
виборців на виборчих дільницях
Здійснити правове забезпечення діяльності Розпорядження голови
райдержадміністрації; підготовку матеріалів райдержадміністрації

4

5

За окремим
графіком
За окремим
графіком

Слюсаренко О.О.
Окуненко М.А.
Слюсаренко О.О.
Окуненко М.А.

23 жовтня

Слюсаренко О.О.
Окуненко М.А.

23 жовтня

Слюсаренко О.О.
Окуненко М.А.

Постійно

Слюсаренко О.О.
Іванова Т.В.

Постійно

Слюсаренко О.О.
Марченко О.Д.

6

12
Продовження додатка

1

2
до суду, прокуратури з питань, що входять
до компетенції райдержадміністрації; брати
участь у судових засіданнях
38. Забезпечити своєчасне внесення пропозицій
щодо присвоєння рангів державним
службовцям, які успішно відпрацювали на
займаних посадах 3 роки
39. Забезпечити підготовку поздоровлень,
вітань із святами, ювілейними датами

3
від 23.11.2007 року
№ 551-р
Стаття 39 Закону
України "Про державну
службу"

4

02 жовтня

Нормативно-правові
За окремим
акти, які регламентують планом
нагородження
державними, урядовими
та відомчими
нагородами
40. Забезпечити проведення урочистостей з
Нормативно-правові
За окремим
нагоди державних та професійних свят
акти, які регламентують планом
нагородження
державними, урядовими
та відомчими
нагородами
IV. Заходи по здійсненню контролю
Указ Президента
За окремим
1. Перевірити хід виконання розпоряджень
голови Кіровоградської обласної державної України від 26.07.2005
планом
адміністрації та голови районної державної року № 1132
адміністрації
2. Готувати попереджувальні переліки
Розпорядження голови
03, 10, 17, 24,
контрольних документів та довідки про стан райдержадміністрації від 31 жовтня
їх виконання
23.11.2007 року № 551-р
3. Зняти з контролю розпорядження голови
Указ Президента
За окремим
районної державної адміністрації як такі, що України від
планом

5

Слюсаренко О.О.
Багно М.О.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Багно М.О.

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Багно М.О..

Слюсаренко О.О.
Кононенко Є.В.
Слюсаренко О.О.
Кононенко Є.В.
Слюсаренко О.О.
Кононенко Є.В.

6

13
Продовження додатка

1
4.

1.

2.

3.

4.

5.

2

3
4
26.07.2005 року № 1132
Указ Президента України 09 жовтня
від 26.07.2005 року
№ 1132

виконані
Перевірити стан організації роботи з
контролю за виконанням актів та документів органів вищого рівня у структурних
підрозділах райдержадміністрації
V. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах
суспільного життя району
Провести моніторинг цін на молоко, яке здає Лист департаменту
05, 12, 19,
населення
агропромислового
26 жовтня
розвитку облдержадміністрації від 16.02.
2012 року № 01-16/98/2
Здійснити аналіз фактичного надходження
Розпорядження голови
05 жовтня
коштів до обласного бюджету за надані в
облдержадміністрації від
оренду ставки, що знаходяться в басейнах
06.03.2015 року
річок загальнодержавного значення у
№ 425/01-12
Знам'янському районі
Здійснити аналіз виробництва харчових
Лист департаменту
20 жовтня
продуктів в районі
агропромислового
розвитку облдержадміністрації від 11.06.
2012 року № 01-16/402/3
Здійснити щомісячний моніторинг
Протокольне доручення 20 жовтня
виробничої діяльності промислових
голови
підприємств району з метою упередження
облдержадміністрації від
негативної тенденції по виконанню
15.11.2014 року
програмних завдань в галузі промисловості № 01-26/2/2
Здійснити аналіз стану виконання програми Розпорядження голови
05 жовтня
економічного і соціального розвитку району облдержадміністрації від

5
Слюсаренко О.О.
Кононенко Є.В.

Лукашов О.С.
Чорна Н.М.

Лукашов О.С.
Чорна Н.М.

Лукашов О.С.
Чорна Н.М.

Лукашов О.С.
Чубін І.Ю.

Лукашов О.С.
Чубін І.Ю.

6

14
Продовження додатка

1
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2

3
на 2017 рік
23.03.2015 року № 113-р
Провести моніторинг роздрібних цін на
Стаття 17 Закону
ринку світлих нафтопродуктів у районі
України "Про місцеві
державні адміністрації"
Провести моніторинг цін на продовольчі
Стаття 17 Закону
товари
України "Про місцеві
державні адміністрації"
Здійснити аналіз стану надходжень платежів Стаття 18 Закону
до бюджету району
України "Про місцеві
державні адміністрації"
Здійснити аналіз стану виконання місцевих Стаття 18 Закону
бюджетів
України "Про місцеві
державні адміністрації"
Провести аналіз стану надання населенню
Стаття 20 Закону
житлово-комунальних послуг
України "Про місцеві
підприємствами житлово-комунального
державні адміністрації"
господарства району
Проаналізувати стан дотримання чинного
Закон України "Про
законодавства щодо захисту прав дітей-сиріт органи і служби у
і дітей, позбавлених батьківського
справах дітей та
піклування
спеціальні установи для
дітей"
Здійснити аналіз виконання заходів з
Розпорядження голови
героїзації осіб, які віддали життя за
облдержадміністрації від
незалежність України, вшанування їх
21.10.2014 року № 414-р
пам'яті, патріотичне виховання молоді та
консолідацію Українського народу
Здійснити аналіз стану проведення районної Розпорядження голови
акції "Зірка пам'яті"
райдержадміністрації від

4

5

30 жовтня

Лукашов О.С.
Чубін І.Ю.

10, 20,
30 жовтня

Лукашов О.С.
Чубін І.Ю.

05 жовтня

Лукашов О.С.
Бискуб Г.М.

05 жовтня

Лукашов О.С.
Бискуб Г.М.

04 жовтня

Лукашов О.С.
Бабіч Т.М.

25 жовтня

Грінчак О.А.
Ганул В.С.

10 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

05 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

6

15
Продовження додатка

1
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

2

3
13.07.2010 року № 356-р
Здійснити моніторинг проведення засідань
Доручення заступника
колегії районної державної адміністрації та голови
пленарних засідань районної ради сьомого
облдержадміністрації від
скликання
18.03.2013 року
№ 01-26/102/7
Здійснити моніторинг проведення зустрічей Доручення голови
з членами сімей учасників
облдержадміністрації від
антитерористичної операції щодо вирішення 23.12.2014 року
соціально-побутових проблем їх родин
№ 01-26/236/1
Здійснити аналіз стану виконання заходів із Доручення голови
протидії ксенофобії, расовій та етнічній
облдержадміністрації від
дискримінації
11.11.2014 року
№ 01-23/744/1-41
Проаналізувати стан виконання заходів
Постанова Кабінету
щодо проведення консультацій з
Міністрів України від
громадськістю з питань формування
03.11.2010 року № 996
реалізації державної політики
Здійснити моніторинг стану проведення
Абзац 6 пункту 3
інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо протокольного рішення
реалізації соціально-економічних реформ
засідання Кабінету
Міністрів України від
11.02.2015 року
Здійснити аналіз суспільно-політичної
Аналіз стану суспільноситуації в районі
політичної ситуації
Проаналізувати стан релігійної ситуації в
Аналіз стану релігійної
районі
ситуації
Здійснити моніторинг звернень громадян,
Указ Президента
що надійшли до райдержадміністрації
України від 07.02.

4

5

10 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

05, 12, 19,
26 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

25 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

20 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

05 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

26 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Слюсаренко О.О.
Окуненко М.А.

20 жовтня
05 жовтня

6

16
Продовження додатка

1

2

22.

Складати звіти про обсяг документообігу в
районній державній адміністрації

23.

Здійснити моніторинг документів, які
надійшли до районної державної
адміністрації, не виконаних у місячний
термін, на яких не встановлені індивідуальні
строки виконання

3
2008 року № 109
Постанова Кабінету
Міністрів України від
30.11.2011 року № 1242
Постанова Кабінету
Міністрів України від
30.11.2011 року № 1242

4

5

05 жовтня

Слюсаренко О.О.
Горбань В.О.

05 жовтня

Слюсаренко О.О.
Горбань В.О.

_____________________________________

6

