від "08" вересня 2020 року

№ 194-р

Про затвердження плану роботи
Знам'янської районної державної
адміністрації на жовтень 2020 року
Відповідно до пунктів 6, 7, 8 та 9 Регламенту Знам'янської районної
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 03 серпня 2018 року № 231-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 жовтень 2020 року (далі – план роботи), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити
безумовне виконання плану роботи, інформаційні звіти надати
райдержадміністрації через відділ організаційної та інформаційної діяльності,
документознавства, цифрового розвитку, захисту персональних даних та
контролю апарату райдержадміністрації до 10 листопада 2020 року.
3. Відділу організаційної та інформаційної діяльності, документознавства,
цифрового розвитку, захисту персональних даних та контролю апарату
райдержадміністрації інформаційний звіт про виконання плану роботи надати
керівнику апарату районної державної адміністрації Слюсаренко О.О.
до 15 листопада 2020 року.
4. Зняти з контролю розпорядження голови районної державної
адміністрації від 09 липня 2020 року №156-р "Про затвердження плану роботи
Знам'янської районної державної адміністрації на серпень 2020 року", як таке,
що виконано.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Слюсаренко О.О.
Голова районної
державної адміністрації

Василь СМАГЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
08 вересня 2020 року № 194-р
ПЛАН РОБОТИ
Знам'янської районної державної адміністрації на жовтень 2020 року
№
п/п

Обґрунтування
Термін
необхідності здійснення
виконання
заходу
1
2
3
4
І. Засідання колегії районної державної адміністрації
1. Про стан надходження платежів до
Стаття 18 Закону
29 жовтня
бюджетів усіх рівнів та використання
України "Про місцеві
бюджетних коштів за січень-вересень
державні адміністрації"
2020 року
2. Про стан розвитку освіти у Знам'янському Закон України "Про
29 жовтня
районі
освіту"
3. Про стан готовності господарського
Стаття 22 Закону
29 жовтня
комплексу району до роботи в осінньоУкраїни "Про місцеві
зимовий період 2020/2021 року
державні адміністрації"

1.

Зміст

Відповідальні
виконавці
5

Відмітка
про виконання
6

Смаглюк В.В.
Бискуб Г.М.

Смаглюк В.В.
Сидоренко В.Г.
Смаглюк В.В.
Федорченко О.І.
Сидоренко В.Г.
Олефірова Н.І.
Пушкаренко Р.В.
ІІ. Проведення нарад, засідань комісій, комітетів, рад, інших органів, які утворені райдержадміністрацією
Наради
Про формування показників місцевих
Бюджетний
10 жовтня
Осипенко В.В.

2
1
2.

3.

4.

2
бюджетів району на 2021 рік
Нарада з директорами опорних
навчальних закладів району та
завідуючими філій
Про підсумки роботи клубних закладів
району
Про підсумки роботи бібліотечних
закладів району

1. Районної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій
2. Районної комісії з питань евакуації
3. Районної комісії з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків
4. Районної комісії з питань проведення
безоплатного капітального ремонту
власних житлових будинків і квартир
осіб, що мають право на таку пільгу
5. Районної комісії у справах увічнення
пам'яті учасників антитерористичної
операції, жертв війни та політичних

3
Кодекс України
Закон України "Про
освіту"

4
27 жовтня

Продовження додатка
5
6
Бискуб Г.М.
Осипенко В.В.
Сидоренко В.Г.

Стаття 22 Закону
України "Про місцеві
державні адміністрації"
Стаття 22 Закону
України "Про місцеві
державні адміністрації"
Засідання
Кодекс Цивільного
захисту України

05 жовтня

Осипенко В.В.
Сидоренко В.Г.

07 жовтня

Осипенко В.В.
Сидоренко В.Г.

20 жовтня

Слюсаренко О.О.
Федорченко О.І.

Розпорядження голови
райдержадміністрації від
14.03.2017 № 65-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
24.11.2017 № 345-р
Постанова Кабінету
Міністрів України від
20.05.2009 № 565

По мірі
необхідності

Осипенко В.В.
Федорченко О.І.

По мірі
необхідності

Осипенко В.В.
Бискуб Г.М.

По мірі
необхідності

Осипенко В.В.
Федорченко О.І.

Розпорядження голови
По мірі
райдержадміністрації від необхідності
07.04.2015 № 107-р

Осипенко В.В.
Федорченко О.І.

3
1

2

репресій
6. Районної комісії з проведення обстеження
підприємств та утримання систем питного
водопостачання щодо якісного стану
питної води
7. Районної комісії з питань поводження з
безхазяйними відходами
8. Архітектурно-містобудівної ради при
відділі регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації
9. Районної комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат
10. Районної робочої групи з питань
легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості населення
11. Районної комісії з питань надання
цільової матеріальної допомоги
громадянам, які опинилися в складних
життєвих обставинах
12. Районної комісії з розгляду заяв громадян
щодо надання державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям, пільг

3

4

Продовження додатка
5
6

Доручення голови
По мірі
райдержадміністрації від необхідності
13.02.2018 №01-38/12/1

Осипенко В.В.
Федорченко О.І.

Розпорядження голови
райдержадміністрації від
04.05.2017 № 119-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
24.11.2015 № 343-р

По мірі
необхідності

Осипенко В.В.
Федорченко О.І.

По мірі
необхідності

Осипенко В.В.
Федорченко О.І.

Розпорядження голови
30 жовтня
райдержадміністрації від
03.12.2010 № 616-р

Осипенко В.В.
Іванова А.І.

Розпорядження голови
30 жовтня
райдержадміністрації від
26.09.2012 № 480-р
Розпорядження голови
15, 23 жовтня
райдержадміністрації від
08.02.2017 № 36-р

Осипенко В.В.
Іванова А.І.

Розпорядження голови
13, 27 жовтня
райдержадміністрації від
04.06.2016 № 171-р

Осипенко В.В.
Іванова А.І.

Осипенко В.В.
Іванова А.І.

4
1

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2
та субсидій, які потребують
індивідуального вирішення
Районної комісії по наданню матеріальної
допомоги окремим категоріям громадян
на лікування, вирішення соціальнопобутових проблем тощо
Районної комісії для розгляду питань,
пов'язаних із встановленням статусу
учасника війни
Районної комісії з розгляду питань
надання грошової допомоги
постраждалим та внутрішньо
переміщеним особам
Районної комісії з питань направлення
громадян на проходження альтернативної
(невійськової) служби
Районної комісії питань виплати грошової
компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для деяких категорій
осіб
Районної робочої групи щодо
врегулювання питань пільгового
перевезення населення району
автомобільним транспортом загального
користування
Районної постійно діючої комісії з питань
координації дій щодо попередження

3

4

Продовження додатка
5
6

Рішення обласної ради
від 28.12.2006 № 131

По мірі
необхідності

Осипенко В.В.
Іванова А.І.

Розпорядження голови
райдержадміністрації від
08.02.2017 № 36-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
08.02.2017 № 36-р

По мірі
необхідності

Осипенко В.В.
Іванова А.І.

По мірі
необхідності

Осипенко В.В.
Іванова А.І.

Розпорядження голови
райдержадміністрації від
12.10.2018 № 300-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
12.04.2018 № 107-р

По мірі
необхідності

Осипенко В.В.
Іванова А.І.

По мірі
необхідності

Осипенко В.В.
Іванова А.І.

Розпорядження голови
По мірі
райдержадміністрації від необхідності
08.02.2017 № 36-р

Осипенко В.В.
Іванова А.І.

Розпорядження голови
По мірі
райдержадміністрації від необхідності

Осипенко В.В.
Іванова А.І

5
1

2

насильства в сім'ї
20. Комісії з питань захисту прав дитини при
Знам'янській районній державній
адміністрації
21. Районної консультативної ради з питань
охорони культурної спадщини
22. Районної постійно діючої комісії з питань
розгляду звернень громадян
23. Конкурсної комісії районної державної
адміністрації на заміщення вакантних
посад державних службовців
24. Регіональної ради по роботі з кадрами
Знам'янської районної державної
адміністрації
25. Районної робочої групи з питань ведення
Державного реєстру виборців
26. Районної спостережної комісії

1.

2.

Підготувати матеріали з уточнення
бюджету та затвердження звіту про його
виконання за III квартал 2020 року
Забезпечити розгляд та погодження

3
08.02.2017 № 36-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
24.11.2016 № 331-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
21.08.2015 № 246-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
28.02.2012 № 93-р
Стаття 22 Закону
України "Про державну
службу"
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
11.01.2017 № 6-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
27.12.2010 № 667-р
Розпорядження голови
райдержадміністрації від
30.10.2011 № 259-р
ІІІ. Організаційні заходи
Стаття 18 Закону
України "Про місцеві
державні адміністрації"
Закон України "Про

4

Продовження додатка
5
6

15 жовтня

Осипенко В.В.
Гундаренко Ю.В.

По мірі
необхідності

Осипенко В.В.
Сидоренко В.Г.

26 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

По мірі
потреби

Слюсаренко О.О.
Горбань В.О.

16 жовтня

Слюсаренко О.О.
Горбань В.О.

01 жовтня

Слюсаренко О.О.
Іванова Т.В.

30 жовтня

Слюсаренко О.О.
Сєргєєв О.Ю.

26 жовтня

Осипенко В.В.
Бискуб Г.М.

По мірі

Осипенко В.В.

6
1

3.

4.

5.

6.

2
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
землеустрою

Продовження додатка
5
6
Федорченко О.І.

3
регулювання містобудівної документації"

4
розроблення
проектів

Закон України "Про
регулювання
містобудівної
документації"

По мірі
необхідності

Осипенко В.В.
Федорченко О.І.

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

По мірі
розроблення
проектів
По мірі
необхідності

Осипенко В.В.
Федорченко О.І.

За окремим
планом

Осипенко В.В.
Федорченко О.І.

Забезпечити проведення обстеження
житлових будинків осіб з інвалідністю
внаслідок війни, осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, членів
сімей загиблих військовослужбовців та
прирівняних до них осіб, з метою
проведення безкоштовного капітального
ремонту
Провести навчально-методичні збори з
Кодекс цивільного
посадовими особами органів місцевого
захисту України
самоврядування, структурних підрозділів
райдержадміністрації, територіальних
органів міністерстві відомств України в
районі відповідальних за організацію та
здійснення заходів цивільного захисту

Осипенко В.В.
Федорченко О.І.

7
1
7.

8.
9.

2
Вжити заходи щодо забезпечення
безпеки населення на водних об'єктах та
спрямованих на запобігання
надзвичайним ситуаціям, загибелі і
травматизму людей на воді
Забезпечити прийом громадян з питань
надання адміністративних послуг
Провести районні спортивно-масові та
фізкультурно-оздоровчі заходи

10. Забезпечити обслуговування населення
"мобільним соціальним офісом"
11. Забезпечити проведення заходів щодо
легалізації заробітної плати та "тіньової"
зайнятості населення
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

3
Наказ Міністерства
внутрішніх справ
України від 10.04.2017
№ 301

4
По мірі
необхідності

Закон України "Про
адміністративні послуги"
Стаття 22 Закону
України "Про місцеві
державні адміністрації"

Щоденно

Календарний
план спортивно-масових
заходів
Інформування населення 13, 22 жовтня
району про зміни в
чинному законодавстві та
з актуальних питань
Доручення Президента
За окремим
України від 24.05.2006
планом
№ 1-1/532
Доручення Кабінету
За окремим
Міністрів України
планом
від 18.05.2005 № 23

Наказ головного
управління праці та
соціального захисту

За окремим
планом

Продовження додатка
5
6
Осипенко В.В.
Федорченко О.І.

Осипенко В.В.
Бондаренко Л.В.
Осипенко В.В.
Сидоренко В.Г.
Осипенко В.В.
Іванова А.І.
Осипенко В.В.
Іванова А.І.
Осипенко В.В.
Іванова А.І.

Осипенко В.В.
Іванова А.І.

8
1

2
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

3

4

Продовження додатка
5
6

населення
облдержадміністрації від
17.01.2006 № 22

Постанова Кабінету
Міністрів України від
25.08.2004 № 1098

Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України від 19.09.2006
№ 345
16. Здійснити перевірки достовірності
Наказ Міністерства праці
наданої інформації про доходи на
та соціальної політики
підприємствах, установах та організаціях, України від 19.09.2006
у фізичних осіб – суб'єктів
№ 345
підприємницької діяльності
17. Забезпечити проведення перевірок
Наказ Міністерства праці
надання пасажирськими перевізниками
та соціальної політики
послуг в частині перевезення пільгових
України від 19.09.2006
категорій громадян
№ 345
18. Провести:
Стаття 22 Закону
України "Про місцеві
урочистості до дня працівників освіти;
державні адміністрації"
районний етап Всеукраїнської

За окремим
планом

Осипенко В.В.
Іванова А.І.

За окремим
планом

Осипенко В.В.
Іванова А.І.

За окремим
планом

Осипенко В.В.
Іванова А.І.

По мірі
необхідності

Осипенко В.В.
Іванова А.І.

02 жовтня
27 жовтня

Осипенко В.В.
Сидоренко В.Г.

9
1

2
військово-патріотичної гри "Сокіл"
("Джура")
19. Провести рейди "Діти вулиці" та
"Вокзал"
20. Провести обстеження умов проживання
дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах
21. Брати участь у судових засіданнях щодо
розгляду справ неповнолітніх
22. Здійснювати заходи щодо реалізації
функцій з питань опіки, піклування та
усиновлення
23. Провести:
районне свято до Дня людей похилого
віку та Дня ветерана;
районне свято козацької пісні
ім. С. Климовського;
урочистості з нагоди Дня захисника
України;
урочистості з нагоди відзначення 76-ї
річниці визволення України від
фашистських загарбників;

3

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 № 866
Закон України "Про
культуру", стаття 22
Закону України "Про
місцеві державні
адміністрації"

4

Продовження додатка
5
6

15, 22,
29 жовтня

Осипенко В.В.
Гундаренко Ю.В.

15, 22, 29
жовтня

Осипенко В.В.
Гундаренко Ю.В.

За окремим
графіком

Осипенко В.В.
Гундаренко Ю.В.

За окремим
планом

Осипенко В.В.
Гундаренко Ю.В.

01 жовтня

Осипенко В.В.
Сидоренко В.Г.

13 жовтня
13 жовтня
28 жовтня

10
1

2
Забезпечити організацію роботи:
спеціалізованого формування "Служба
соціальної підтримки сім'ї";
спеціалізованого формування
"Мобільний консультаційний пункт
соціальної роботи";
консультаційного пункту в пологовому
відділенні та жіночій консультації КЗ
"Знам'янська міська лікарня
ім. А.В.Лисенка"
лекції, бесіди, відеолекторії, з учнівською
молоддю з метою профілактики
негативних явищ, правопорушень,
популяризації здорового способу життя
24. Провести День районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді у Знам'янському міськрайонному
відділі пробації Південного
міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та
Пробації Міністерства юстиції
25. Забезпечити виконання довідок
громадянам:
тематичного характеру;
соціально-правового характеру
26. Здійснити організаційні заходи з
підготовки матеріалів на засідання

3
4
Указ Президента України
від 11.07.2005 № 1086
08, 22 жовтня

Продовження додатка
5
6
Осипенко В.В.
Яценко О.В.

За окремим
планом
За окремим
планом
За окремим
планом
Наказ Державного
департаменту України з
питань виконання
покарань Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту від
28.10.2008 № 288/4322
Закон України "Про
Національний архівний
фонд і архівні установи"

16 жовтня

Осипенко В.В.
Яценко О.В.

01-31 жовтня

Осипенко В.В.
Ставицький І.В.

Розпорядження голови
09 жовтня
райдержадміністрації від

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

11
1
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

2
колегії районної державної адміністрації
Здійснити організаційні заходи з
підготовки матеріалів на розгляд
пленарних засідань сесії районної ради
Забезпечити здійснення перевірки стану
виконання виконкомом Петрівської
сільської ради делегованих повноважень
органів виконавчої влади
Забезпечити проведення засідання за
"круглим" столом на тему: "Про розвиток
сімейних форм виховання та патронатних
сімей в районі" у рамках виконання
орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю
Забезпечити організацію роботи з
документами у районній державній
адміністрації
Забезпечити організацію роботи щодо
розгляду звернень громадян, пропозицій
(зауважень), заяв (клопотань), скарг тощо
Забезпечити проведення особистих
прийомів громадян керівництвом
райдержадміністрації, в тому числі
виїзних прийомів
Забезпечити роботу телефону довіри в
районній державній адміністрації
Забезпечити функціонування "гарячої

3
4
03.08.2018 № 231-р
Розпорядження голови
09 жовтня
райдержадміністрації від
03.08.2018 № 231-р
Розпорядження голови
28 жовтня
райдержадміністрації від
17.10.2005 № 400-р

Продовження додатка
5
6
Горбань В.О.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

Указ Президента України 28 жовтня
від 26.02.2016 № 68,
постанова Кабінету
Міністрів України від
03.11.2010 № 996

Осипенко В.В.
Гундаренко Ю.В.

Розпорядження голови
Щоденно
райдержадміністрації від
03.08.2018 № 231-р
Указ Президента України Щоденно
від 07.02.2008 № 109

Слюсаренко О.О.
Горбань В.О.

Указ Президента України За окремим
від 07.02.2008 № 109
графіком

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

Указ Президента України Щоденно
від 07.02.2008 № 109
Указ Президента України Щоденно

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Слюсаренко О.О.

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В

12
1

35.
36.

37.

38.

39.

2
телефонної лінії" голови районної
державної адміністрації
Забезпечити функціонування "гарячих
ліній" керівництва райдержадміністрації
Забезпечити виконання графіку виступів
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
2020 рік
Здійснити перевірки стану додержання
законодавства про роботу із зверненнями
громадян у структурних підрозділах
райдержадміністрації та виконкомах
сільських рад
Провести особисте звітування керівників
окремих структурних підрозділів
райдержадміністрації та сільських голів
перед головою райдержадміністрації з
питань роботи із зверненнями громадян
Здійснити перевірки стану додержання
законодавства про роботу з документами
у структурних підрозділах

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

4

Продовження додатка
5
6
Юхно Т.В.

За окремим
графіком
За окремим
графіком

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

Закон України "Про
За окремим
звернення громадян",
планом
Указ Президента України
від 07.02.2008 № 109

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

Указ Президента України За окремим
від 07.02.2008 № 109
планом

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 17.01.2018 № 55

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

За окремим
планом

13
1

2
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. Здійснювати поновлення бази даних
Реєстру громадян України, що мають
право голосу і проживають або
перебувають на території населених
пунктів, які входять до складу району,
персональних даних Реєстру
42. Здійснити правове забезпечення
діяльності райдержадміністрації;
підготовку матеріалів до суду,
прокуратури з питань, що входять до
компетенції райдержадміністрації; брати
участь у судових засіданнях
43. Забезпечити проведення у 2020 році
оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців
райдержадміністрації
44. Забезпечити своєчасне внесення
пропозицій щодо присвоєння рангів
державним службовцям, які успішно
відпрацювали на займаних посадах 3 роки

3

4

Продовження додатка
5
6

Закон України "Про
Державний реєстр
виборців"

За окремим
планом

Слюсаренко О.О.
Іванова Т.В.

Закон України "Про
Державний реєстр
виборців"

До 10 жовтня

Слюсаренко О.О.
Іванова Т.В.

Розпорядження голови
За окремим
райдержадміністрації від планом
03.08.2018 № 231-р

Слюсаренко О.О.
Горбань В.О.

Закон України "Про
державну службу"

За окремим
планом

Слюсаренко О.О.
Горбань В.О.

Стаття 39 Закону
України "Про державну
службу"

По мірі
необхідності

Слюсаренко О.О.
Горбань В.О.

14
1
2
45. Здійснити перевірки стану кадрової
роботи в управліннях та відділах
райдержадміністрації, де кадрова робота
ведеться окремо
46. Забезпечити підготовку поздоровлень,
вітань із святами, ювілейними датами

3
Стаття Закону України
"Про державну службу"

4
29 жовтня

Нормативно-правові
За окремим
акти, які регламентують планом
нагородження
державними, урядовими
та відомчими нагородами
47. 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
1. Перевірити хід виконання розпоряджень Указ Президента України За окремим
голови Кіровоградської обласної
від 26.07.2005 № 1132
планом
державної адміністрації та голови
районної державної адміністрації
2. Готувати попереджувальні переліки
Розпорядження голови
Щовівторка
контрольних документів та довідки про
райдержадміністрації від
стан їх виконання
03.08.2018 № 231-р
3. Зняти з контролю розпорядження голови Указ Президента України За окремим
районної державної адміністрації як такі, від 26.07.2005 № 1132
планом
що виконані

Продовження додатка
5
6
Слюсаренко О.О.
Горбань В.О.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Горбань В.О.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Горбань В.О.

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

15
1
4.

5.

1.

2.

2
3
4
Перевірити стан організації роботи з
Указ Президента України 23 жовтня
контролю за виконанням актів та
від 26.07.2005 № 1132
документів органів вищого рівня у
структурних підрозділах
райдержадміністрації
Готувати службові записки голові
Доручення голови
25 жовтня
райдержадміністрації щодо виконання
райдержадміністрації від
структурними підрозділами
18.10.2018 №01-38/73/1
райдержадміністрації розпоряджень
голови райдержадміністрації та рішень за
підсумками розгляду питань на
засіданнях колегії райдержадміністрації,
доручень голови за підсумками нарад з
керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації та засідань
районної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій
V. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах
суспільного життя району
Здійснити аналіз стану надходжень
Стаття 18 Закону
8, 15,
платежів до бюджету району
України "Про місцеві
22 жовтня
державні адміністрації"
Провести аналіз стану надання населенню Стаття 20 Закону
01, 08, 15, 22,
житлово-комунальних послуг
України "Про місцеві
29 жовтня
підприємствами житлово-комунального
державні адміністрації"
господарства району

Продовження додатка
5
6
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

Осипенко В.В.
Бискуб Г.М.
Осипенко В.В.
Федорченко О.І.

16
1
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
3
Здійснити аналіз стану реалізації в районі Розпорядження голови
Національної стратегії розвитку освіти в Кіровоградської
Україні на період до 2021 року
облдержадміністрації від
14.11.2013 № 550-р
Проаналізувати стан дотримання чинного Закон України "Про
законодавства щодо захисту прав дітейоргани і служби у справах
сиріт і дітей, позбавлених батьківського
дітей та спеціальні
піклування
установи для дітей"
Здійснити моніторинг проведення
Доручення заступника
засідань колегії районної державної
голови
адміністрації та пленарних засідань
облдержадміністрації від
районної ради сьомого скликання
18.03.2013 № 01-26/102/7
Проаналізувати стан виконання Указу
Указ Президента України
Президента України від 13 серпня 2002
від 13.08.2002 № 713
року № 713 "Про історико-меморіальний
серіал "Книга Пам'яті України" та "Книга
Скорботи України"
Здійснити аналіз стану проведення
Розпорядження голови
районної акції "Зірка пам'яті"
райдержадміністрації від
13.07.2010 № 356-р
Здійснити моніторинг діяльності
Доручення голови
громадської ради при районній державній облдержадміністрації
адміністрації
від 24.03.2014
№ 125/01-11
Здійснити аналіз виконання заходів з
Розпорядження голови
героїзації осіб, які віддали життя за
облдержадміністрації від
незалежність України, вшанування їх
21.10.2014 № 414-р

4
26 жовтня

Продовження додатка
5
6
Осипенко В.В.
Сидоренко В.Г.

19 жовтня

Осипенко В.В.
Гундаренко Ю.В.

До 10 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

До 10 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

До 05 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

До 25 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

До 10 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

17
1

2
3
пам'яті, патріотичного виховання молоді
та консолідації Українського народу
10. Здійснити аналіз стану виконання заходів Доручення голови
із протидії ксенофобії, расовій та етнічній облдержадміністрації від
дискримінації
11.11.2014
№ 01-23/744/1-41
11. Проаналізувати стан виконання заходів
Постанова Кабінету
щодо проведення консультацій з
Міністрів України від
громадськістю з питань формування
03.11.2010 № 996
реалізації державної політики
12. Здійснити моніторинг стану проведення
Абзац 6 пункту 3
інформаційно-роз'яснювальної роботи
протокольного рішення
щодо реалізації соціально-економічних
засідання Кабінету
реформ
Міністрів України від
11.02.2015
13. Здійснити аналіз суспільно-політичної
Аналіз стану суспільноситуації в районі
політичної ситуації
14. Проаналізувати стан релігійної ситуації в Аналіз стану релігійної
районі
ситуації
15. Здійснити моніторинг звернень громадян, Указ Президента України
що надійшли до райдержадміністрації
від 07.02.2008 № 109
16. Здійснити моніторинг документів, які
Постанова Кабінету
надійшли до районної державної
Міністрів України
адміністрації, не виконаних у місячний
від 17.01.2018 № 55
термін, на яких не встановлені
індивідуальні строки виконання
17. Складати звіти про обсяг документообігу Постанова Кабінету

4

Продовження додатка
5
6

До 25 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

До 20 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

До 30 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

До 25 жовтня

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

До 20 жовтня
До 03 жовтня
05 жовтня

05 жовтня

Слюсаренко О.О.

18
1

2
в районній державній адміністрації

3
Міністрів України
від 17.01.2018 № 55

_____________________________________

4

Продовження додатка
5
6
Юхно Т.В.

