УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«46 »

2018 року

№

555

Про план роботи
райдержадміністрації
Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та
розділу 3 Регламенту Городоцької райдержадміністрацїї, затвердженого
розпорядженням голови райдержадміністрації від 6 лютого 2018 року №110:
1.
Затвердити План роботи районної державної адміністрації на ІІІ-й
квартал 2018 року (додається).
2.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації
щоквартально, до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця, подавати в
райдержадміністрацію інформацію про стан виконання планів роботи
підпорядкованої установи за попередній квартал.
3.
Контроль за виконанням плану роботи райдержадміністрації на IIIй квартал 2018 року покласти на першого заступника, заступника голови,
керівника
апарату
райдержадміністрації
відповідно
до
розподілу
функціональних обов’язків.
4.
Відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності
райдержадміністрації
квартальний
звіт
про
результати
діяльності
райдержадміністрації
розмістити
на
офіційному
веб-сайті
райдержадміністрації.
5.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника
апарату райдержадміністрації Б.Степаняка.

Голова районної
державної адмініст

В.Ременяк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням районної
державної адміністрації
від"___"___________________2018року

План роботи Городоцької райдержадміністрації на ІІІ – й квартал 2018 року
№ з/п

1

Зміст заходів

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу

2

3

Дата проведення Відповідальний за
проведення

4

5

1. ЗасіданняКолегіїрайдержадміністрації

1

2

1

2

Про дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» в Для погодженого вирішення
управліннях, службі та відділах райдержадміністрації у І півріччі
питань та колективного і
2018 року.
вільного обговорення
Про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах
найважливіших напрямів
райдержадміністрації у ІІ кварталі 2018 року.
діяльності
Про стан виконання Програми соціально-економічного та райдержадміністрації
культурного розвитку району за 1–е півріччя 2018 року
Про роботу з профілактики злочинності в районі за І-ше півріччя
2018 року.
Про стан виконання районного бюджету за 1–е півріччя 2018 року
Про стан військового обліку призовників та військовозобов’язаних в Для погодженого вирішення
районі
питань та колективного і
Про стан готовності установ району до роботи в осінньо-зимовий
вільного обговорення
період 2018/19 рр.
найважливіших напрямів
Про стан готовності навчальних закладів району до нового діяльності
навчального року
райдержадміністрації
II. Засідання консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації
Районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти 3 метою поширення правової
освіти населення
населення
Районна комісія з питань ТЕБ та НС

3 метою прогнозування,
попередження та ліквідації
надзвичайних ситуацій

Липень

Б.Степаняк

І.Ковальчук
Б.Степаняк
Серпень

І.Ковальчук
П.Стахів
І.Ковальчук
П.Стахів

В міру потреби,
але не рідше
одного разу в
квартал
В міру
потреби, не
рідше одного
разу в квартал

Б.Степаняк
М.Несімко
І.Ковальчук

3

Комісія з перегляду нормативно-правових актів

4

Комісія для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних
посад державних службовців
Засідання робочої групи з опрацювання і комплексного вирішення
питань реалізації державної політики у сфері раціонального
використання і охорони земель в районі

5

6

Засідання районної робочої групи з питань легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення в Городоцькому районі

7

Комісія з питань захисту прав дітей

8

Комісія з питань призначених допомог, пільг та субсидій

9

Координаційна рада з питань дітей

3 метою приведення у
Щокварталу
відповідність до чинного
законодавства розпоряджень
голови райдержадміністрації
Для заміщення вакантних
У випадку
посад державних службовців
вакансії
3 метою раціонального
В міру
використання земель району та
потреби
збільшення надходжень від їх
оренди
3 метою легалізації виплати
В міру
заробітної плати, дотримання
потреби
рівня оплати праці не нижче
мінімального, встановленого
законодавством
Щомісячно,
Для захисту прав дітей
по мірі
необхідності
Згідно поданих заяв для
Щомісячно
вирішення надання допомоги

Б.Степаняк

Б.Степаняк
І.Ковальчук

І.Ковальчук
Ю.Матвієнко

П.Стахів
Є.Магерус
П.Стахів
С.Кошель
Є.Магерус

Координація роботи щодо
Протягом
соціального захисту дітей
кварталу
10
Координаційна рада з молодіжної роботи
Координація роботи щодо
Протягом
П.Стахів
молоді.
кварталу
І. Міляновська
III. Заходи щодо соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонування
галузей господарського комплексу та розв'язання проблем у соціальній сфері, поліпшення діяльності місцевих органів виконавчої влади
тощо
Реалізація організаційних заходів щодо виконання показників ст.17 Закону України " Про
1
Постійно
І.Ковальчук
Програми соціально-економічного і культурного розвитку району на
місцеві державні
2018 рік, затвердженої рішенням районної ради
адміністрації"
Створення
умов для
Реалізація Інвестиційної програми капітального будівництва в
2
Постійно
І.Ковальчук
підвищення рівня життя
Городоцькому районі на 2018 рік
населення району шляхом
здійснення позитивних змін
у соціально-економічному
розвитку населених пунктів
IV. Перелік актів законодавства (КонституціїУкраїни, законівУкраїни, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня), доручень Президента України та Прем'єр-міністра України, державних і
обласних программ соціально-економічного та культурного розвитку, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, рішень сесій
районної ради, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю та підготовки відповідних звітів

Регіональна програма „Питна вода України" у Городоцькому районі на
2006-2020.
Програма енергозбереження для населення Городоччини на 2016-2020
роки.

1
2
3
4
5

6

1

1

2

Забезпечення належного
водопостачання населених
пунктів району
Здійснення оцінки стану
виконання заходів
енергозбереження для
населення району.

Програма соціального захисту населення Городоцького району
на 2018-2020 роки.
Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, Забезпечення житлом дітейпозбавлених батьківського піклування у Городоцькому районі на 2016- сиріт та дітей, позбавлених
2018 роки
батьківського піклування
Про виконання заходів спрямованих на дотримання вимог Закону На виконання Плану заходів з
України «Про засади запобігання і виявлення корупції»
питань запобігання та
протидії корупції в
Городоцькому районі на 20172018рр.
Виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Аналіз тенденцій соціальноГородоцького району за 2018 рік.
економічного розвитку
району
V. Підведення підсумків діяльності райдержадміністрації (підготовка звітів)
Звіт про результати діяльності райдержадміністрації: за квартал, за рік
Регламент
райдержадміністрації
VI. Проведення перевірок, надання практичної допомоги
Для надання методичної
Організація надання методичної допомоги структурним підрозділам
та практичної допомоги
райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад з питань:
керівникам органів
- роботи із зверненнями громадян;
місцевого самоврядування
- організації контролю за виконанням документів;
- ведення кадрової роботи;
- ведення діловодства;
- формування программ соціально-економічного та культурного
розвитку сільських територій
Виїзд робочої групи щодо вивчення роботи місцевих рад району і
надання їм методичної допомоги в організаційній діяльності щодо
здійснення своїх повноважень.

Для надання методичної
та практичної допомоги
керівникам органів
місцевого самоврядування

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

І.Ковальчук

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

П.Стахів
С. Кошель
П.Стахів
Є.Магерус

Протягом
кварталу

Б.Степаняк

Протягом
кварталу

І.Ковальчук
Ю.Матвієнко

Протягом
кварталу

І.Ковальчук

І. Ковальчук
П.Стахів
Б.Степаняк

Упродовж
кварталу,
Згідно з
окремим
графіком

Б.Степаняк
Х.Марусяк
М.Грецко
Г.Гавриляк
М.Несімко
Ю.Матвієнко

Упродовж
кварталу, згідно
з окремим
графіком

Б.Степаняк
Х.Марусяк

VII. Наради, семінари, навчання тощо
1

Організація проведення особистих і виїзних прийомів громадян
керівництвом райдержадміністрації

2

Забезпечення належної взаємодії органів виконавчої влади з
правоохороними органами щодо протидії злочинності, проявів
корупційних діянь та правопорушень
Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання
вимог антикорупційного законодавства

3
4
5

Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації щодо вимог та
порядку одержання адміністративних послуг
Організація участі посадових осіб райдержадміністрації у роботі сесій
місцевих рад району та засідань виконкомів сільських, селищної та
міських рад

6

Нарада з питань роботи відділів апарату районної державної
адміністрації

7

Нарада голови райдержадміністраціїз керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації, районних управлінь, відділів, служб
за участю сільських, селищних голів
Нарада щодо стану виконання контрольних документів органів
виконавчої влади вищого рівня та власних

8
9
10

Семінар-наради з керівниками органів місцевого самоврядування
району
Нарада з працівниками фінансового управління райдержадміністрації

11

Семінари з бухгалтерами місцевих рад району

12

Нарада з начальниками відділів

13

Засідання
комісії
щодо
малозабезпеченим сім’ям

надання

субсидій

та

допомог

3 метою вирішення
звернень громадян за
місцем їх проживання
Дотримання ЗУ „Про
засади запобігання
боротьби з корупцією»
Постанова КМУ № 706
від 04.09.2013р.
Оперативне вирішення
питань
Організація роботи щодо
взаємодії
райдержадміністрації з
місцевими радами
3 метою аналізу та вжиття
заходів щодо покращення
роботи
Регламент
райдержадміністрації
3 метою вжиття заходів
щодо зміцнення
виконавської дисципліни
За дорученням голови РДА
Координування роботи
працівників
3 метою збільшенім
надходжень до бюджетів
усіх рівнів
З метою аналізу роботи за
попередній тиждень,
змінивзаконодавстві
Згідно з поданимиами
заявами для вирішення
питання щодо надання

Згідно з окремим
графіком

Б.Степаняк

Постійно

Б.Степаняк
М.Марциняк

Постійно

Б.Степаняк
М.Марциняк

Постійно

О.Гавриляк

Постійно

Б.Степаняк
Х.Марусяк

Щопонеділка

Б.Степаняк

Щовівторка

Б.Степаняк
Х.Марусяк

Щотижня

Б.Степаняк

4 четвер
кожного місяця
Щомісячно

Б.Степаняк
Х.Марусяк
Т.Харович

Протягом
кварталу

Т.Харович

Щоп’ятниці

С.Кошель

Щомісяно

С.Кошель

допомоги
14

Проведення нарад з
райдержадміністрації

15

Районні семінари-практикуми по жанрах:
- хоровий,
- хореографічний
- музичний,
- драматичний
Здійснення соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися в
складних життєвих обставинах
Здійснення соціальних візитів в сімї учасників АТО

16
17
18
19
20
21
22
23
24

працівниками

служби

у

справах

дітей

Визначення оцінки потреб та надання соціальних послуг, психологічної
підтримки сімям учасників антитерористичної операції, у тому числі
сімям загиблих учасників АТО
Забезпечення соціального супроводу сімей учасників АТО, в тому числі
інвалідів
Проведення оцінки потреб та надання соціальних послуг Героїв
Небесної Сотні, постраждалих на Майдані
Проведення тренінгів, лекцій, бесід в навчальних закладах району,
пришкільних таборах
Організація та проведення заходів до Дня боротьби зі СНІДом
Проведення нарад із завідувачами відділеннями
Городоцькогорайонного територіальногоцентру соціального
обслуговування.
Інформаційно-методичні наради з педпрацівниками

25

Семінари директорів шкіл, заступників директорів шкіл з навчальновиховної та виховної роботи

26

Засідання районних, окружних, міжокружних методичних об´єднань
вчителів-предметників

Обговорення спільних
заходів щодо соціального
захисту дітей
Розвиток усіх жанрів
мистецтва

По мірі
необхідності

Є.Магерус

Серпень

І.Шугало

Подолання складних
життєвих обставин
Надання комплексу
соціальних послуг
Надання комплексу
соціальних послуг

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

І.Дацко

Надання комплексу
соціальних послуг
Надання комплексу
соціальних послуг
Надання комплексу
соціальних послуг
Інформаційнопросвітницька робота
Виробнича необхідність

Протягом
кварталу
Протягом року

І.Дацко

Протягом року

І.Дацко

Серпень

І.Дацко

Щотижнево

В.Бобеляк

Для аналізу роботи,
планування заходів
З метою навчання,
вивчення апробації та
поширення досвіду роботи
З метою підвищення
кваліфікації вчителів,
поширення педагогічного
досвіду

Серпень

І.Яскевич

Згідно з
окремими
планами
Згідно з
окремими
планами

І.Яскевич

І.Дацко
І.Дацко

І.Дацко

І.Яскевич
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Заняття школи молодого вчителя (початкових класів, української мови
і літератури, історії і правознавства, англійської мови, біології і хімії,
початкових класів, математики, вихователів ДНЗ).

Навчання методики
викладання предметів

Згідно з
окремими
планами

І.Яскевич

VIII. Засідання Колегії структурних підрозділів районної державної адміністрації
Засідання Колегії:
1

- з питань фізичної культури і спорту

2

- відділу освіти райдержадміністрації

1
2
3
4
5

6

7
8

9

Для вирішення питань щодо
Протягом
розвитку спорту в районі
кварталу
Для колегіального
Відповідно до
погодження та вирішення
графіку
питань, пов’язаних з
діяльністю установ освіти

П.Стахів
П.Стахів

ІХ. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю
Кущові огляди художньої самодіяльності сільських Народних домів
Пошук талантів
Протягом
І.Шугало
Городоччини
кварталу
"Ой на Івана, ой на Купала"- фольклорне свято на Івана Купала
Відновлення і збереження
Липень
І.Шугало
народних традицій
Участь команди Городоцького району у військово-патріотичній грі
Патріотична виховання
Липень
І. Міляновська
«Ігри Нескорених»
Проведення заходів з Міжнародного Дня шахів
Популяризація спорту.
Липень
І. Міляновська
Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України
Відзначення „Дня
Серпень
І.Шугало
Державного Прапора
Х.Марусяк
України"
Урочистості з нагоди відзначення Дня Незалежності України.
Відзначення Дня
Серпень
Х.Марусяк
Проведення спортивно-масових заходів.
Незалежності
І.Шугало
Відкритий турнір з тхеквондо (ВТФ) з нагоди Дня незалежності
І. Міляновська
України.
Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек
Вшанування професії
Вересень
І.Шугало
бібліотекаря
Конкурси:
Виявлення обдарованих
Вересень
І.Яскевич
- «Живи, книго!»;
дітей
- «Славетні імена України»
Спортивно-масові заходи до Дня фізичної культури та спорту.
Популяризація спорту,
Вересень
І. Міляновська
ведення здорового способу
життя

10

Проведення відкритого турніру з тхеквондо (ВТФ) «Осінній кубок»

Керівник апарату райдержадміністрації

Популяризація спорту,
ведення здорового способу
життя

Вересень

І. Міляновська

Б.Степаняк

