ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови
Компаніївської районної
державної адміністрації
" 28 " грудня 2018 №395-р
ПЛАН
роботи Компаніївської районної державної адміністрації на 2019 рік
№
1
1.

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
2
3
І. Засідання колегії районної державної адміністрації
1. Про стан роботи зі зверненнями громадян, що Відповідно до плану проведення засідань
надійшли до районної державної адміністрації колегії районної державної адміністрації на
протягом ІІ півріччя 2018 року.
2019 рік
Зміст заходу

Термін
виконання
4
25 січня

2. Про підсумки роботи архівного відділу районної
державної адміністрації за 2018 рік.

2.

1. Про підсумки економічного та соціального Відповідно до плану проведення засідань
розвитку району за 2018 рік.
колегії районної державної адміністрації на
2019 рік
2. Про виконання місцевих бюджетів району за
2018 рік.

Відповідальні
виконавці
5
Володько Н.І.
Лукасевич С.М.

Олійник А.В.
Фролова А.М.
22 лютого

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Жученко А.О.

3. Про підсумки роботи територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) за 2018 рік.

Олійник А.В.
Стецюк О.І.

4. Про стан фінансування, матеріально-технічного

Олійник А.В.

Продовження додатка

2

забезпечення Компаніївської центральної районної
лікарні.
3.

1. Про виконання Плану-графіка проведення робіт з Відповідно до плану проведення засідань
нормативної грошової оцінки земель населених колегії районної державної адміністрації на
пунктів на 2019 оціночний рік.
2019 рік

Нагнибіда А.А.
29 березня

2. Про підсумки роботи управління соціального
захисту населення району у 2018 році.

Ткаченко О.В.
Поліщук М.М.
Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

3. Про стан виконавської дисципліни, організацію
виконання
завдань,
визначених
актами
і
дорученнями Президента України, Кабінету
Міністрів
України,
розпорядженнями
та
дорученнями
голови
районної
державної
адміністрації, за ІІ півріччя 2018 року.

Володько Н.І.
Килівник А.С.

4.

1 Про стан виконання Районної програми Відповідно до плану проведення засідань
соціального захисту осіб, постраждалих від аварії колегії районної державної адміністрації на
на ЧАЕС на 2017-2018 роки.
2019 рік

26 квітня

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

5.

1. Про підсумки економічного та соціального Відповідно до плану проведення засідань
розвитку району за січень-березень 2019 року.
колегії районної державної адміністрації на
2019 рік
2. Про виконання місцевих бюджетів району за І
квартал 2019 року.

24 травня

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

1 Про роботу виконавчого комітету Сасівської Відповідно до плану проведення засідань
сільської ради по здійсненню
делегованих колегії районної державної адміністрації на
повноважень органів виконавчої влади.
2019 рік

21 червня

6.

Ткаченко О.В.
Жученко А.О.

Володько Н.І.
Скідан Г.В.

Продовження додатка

3

7.

1. Про виконання Плану-графіка проведення робіт з Відповідно до плану проведення засідань
нормативної грошової оцінки земель населених колегії районної державної адміністрації на
пунктів на 2019 оціночний рік.
2019 рік

26 липня

Олійник А.В.
Нагнибіда А.А.

2. Про стан роботи по профілактиці материнської та
дитячої смертності.

Володько Н.І.
Лукасевич С.М.

3. Про стан роботи зі зверненнями громадян, що
надійшли до районної державної адміністрації
протягом І півріччя 2019 року.
8.

1. Про підсумки економічного та соціального Відповідно до плану проведення засідань
розвитку району за січень – червень 2019 року.
колегії районної державної адміністрації на
2019 рік
2. Про виконання місцевих бюджетів району за ІІ
квартал 2019 року.

30 серпня

Володько Н.І.
Скідан Г.В.
Ткаченко О.В.
Маслюкова О.О.

4. Про стан підготовки закладів соціальної сфери
району до опалювального сезону 2018/2019 років.

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

5. Про стан підготовки закладів освіти району до
нового 2019-2020 навчального року.
1. Про підсумки проведення оздоровчої кампанії на Відповідно до плану проведення засідань
2019 рік.
колегії районної державної адміністрації на
2019 рік
2. Про підсумки організації та проведення
відпочинку дітей влітку 2019 року в закладах освіти
району.

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Жученко А.О.

3.
Про
роботу
виконавчого
комітету
Червонослобідської сільської ради по здійсненню
делегованих повноважень органів виконавчої
влади.

9.

Ткаченко О.В.
Поліщук М.М.

27 вересня

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Продовження додатка

4

10.

3. Про хід підготовки закладів культури району до
роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

4. Про стан виконавської дисципліни, організацію
виконання
завдань,
визначених
актами
і
дорученнями Президента України, Кабінету
Міністрів
України,
розпорядженнями
та
дорученнями
голови
районної
державної
адміністрації, за І півріччя 2019 року.

Володько Н.І.
Килівник А.С.

1. Про стан роботи щодо запобігання і протидії Відповідно до плану проведення засідань
корупції в райдержадміністрації.
колегії районної державної адміністрації на
2019 рік
2. Про стан дотримання чинного законодавства про
державну службу в райдержадміністрації.

25 жовтня

Володько Н.І.
Лозінська М.М.

3. Про хід розрахунків за оренду землі і майна.
11.

12.

Володько Н.І.
Ходіневич П.С.

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.
Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

1. Про підсумки економічного і соціального Відповідно до плану проведення засідань
розвитку району за січень – вересень 2019 року.
колегії районної державної адміністрації на
2019 рік
2. Про виконання місцевих бюджетів району за ІІІ
квартал 2019 року.

29 листопада

1. Про стан призначення та виплату всіх видів Відповідно до плану проведення засідань
державних соціальних допомог.
колегії районної державної адміністрації на
2019 рік

27 грудня

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

26 лютого
30 квітня
25 червня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Ткаченко О.В.
Жученко А.О.

ІІ. Засідання колегій структурних підрозділів райдержадміністрації
1.

Засідання колегії відділу культури, туризму, Згідно з планом роботи відділу культури,
культурної спадщини, освіти, молоді та спорту туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
райдержадміністрації
та спорту райдержадміністрації

5

Продовження додатка
27 серпня
29 жовтня
24 грудня

1.

2.

3.

4.

5.

IІІ. Наради, семінари
Нарада
голови
райдержадміністрації
з Згідно з регламентом
районної державної
4
керівниками відділів апарату та структурних адміністрації
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів центральних органів
виконавчої влади України в районі щодо
підведення
підсумків
роботи
райдержадміністрації за місяць
Семінари-наради з селищним, сільськими Згідно з регламентом районної державної
головами
адміністрації

Семінар заступників директорів з виховної
роботи на базі Полтавської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів з проблеми "Системний
підхід до створення здоров’я збережувального
середовища в закладі загальної середньої
освіти"
Семінар шкільних бібліотекарів на базі НВК
"Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів-дошкільний навчальний заклад" з
проблеми "Роль шкільної бібліотеки в
освітньому процесі в умовах реалізації
Концепції "Нова українська школа"
Семінар заступників директорів з навчальновиховної роботи на базі Першотравенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з
проблеми
"Проектування
індивідуальної

Щомісяця
Володько
Н.І.
Продовження
додатку
Скідан Г.В.
Керівники
структурних
підрозділів
райдержадміністрації
Щомісяця

Володько Н.І.
Скідан Г.В.
Керівники
структурних
підрозділів
райдержадміністрації
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Згідно з планом роботи відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

27 лютого

Згідно з планом роботи відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

12 березня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Згідно з планом роботи відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

14 березня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

6

траєкторії розвитку педагогів в умовах
реалізації Концепції "Нова українська школа"
6. Семінар учителів художньої культури на базі
Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів з проблеми "Формування та розвиток
ключових і предметних компетентностей учнів
у процесі реалізації Державного стандарту
освітньої галузі " Мистецтво"
7. Семінар учителів географії, економіки на базі
Водянської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів з проблеми "Сучасний урок:шляхи
його вдосконалення"
8. Семінар заступників директорів з виховної
роботи з питань організації роботи з
попередження дитячого травматизму
9. Нарада практичних психологів, соціальних
педагогів на базі КЗ "Компаніївське НВО" з
проблеми "Підвищення рівня психологічної
компетентності учасників освітнього процесу"
10. Семінари-наради
з
уповноваженими
працівниками виконавчих комітетів селищної,
сільських рад
11. Семінар-навчання з питань складання річного
звіту за 2018 рік
12. Нарада
з
питань
готовності
сільськогосподарських підприємств району до
проведення весняно-польових робіт
13 Нарада з питань техніки безпеки та охорони
праці в сільськогосподарських підприємствах
району
14 Семінар-нарада з питань посіву озимих культур
під урожай 2020 року

Продовження додатка

Згідно з планом роботи відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

18 березня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Згідно з планом роботи відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

20 березня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Згідно з планом роботи відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
Протокол
наради
у
голови
облдержадміністрації від 17 червня 2016 року
№01-26/120/1

27 березня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

29 березня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Згідно
з
планом
роботи
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
Закон України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні"
Згідно
з
планом
роботи
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації на 2019 рік
Згідно
з
планом
роботи
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації на 2019 рік
Згідно
з
планом
роботи
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації на 2019 рік

Щокварталу

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

Січень

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.
Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Березень
Липень

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Серпень

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Продовження додатка

7

15

1.

Семінар з сільськими головами з питання "Про Розпорядження голови облдержадміністрації
стан
укладання
охоронних
договорів, від 30 листопада 2016 року №518-р
паспортизацію та інвентаризацію пам’яток
(об’єктів) культурної спадщини"
ІV. Засідання
Районної робочої групи по координації і Розпорядження голови районної державної
контролю ситуації на споживчому ринку району адміністрації від 14 липня 2016 року №176-р

Листопад

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

За окремим
графіком

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

2.

Районної комісії
з питань техногенно- Відповідно до плану роботи Районної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
надзвичайних ситуацій на 2019 рік

За окремим
графіком

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

3.

Координаційної ради
дорожнього руху

безпеки Відповідно до плану роботи комісії на 2019
рік

За окремим
графіком

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

4.

Районної
ради
з питань
забезпечення
своєчасності
виплати
заробітної
плати,
стипендій та інших соціальних виплат
Комісії по наданню державних соціальних
допомог та житлових субсидій

5.

6.

7.
8.

9.

з

питань

За підсумками моніторингу рівня оплати праці
найманих працівників юридичних та фізичних
осіб суб’єктів підприємницької діяльності
Згідно з Порядком надання допомог та
субсидій

Комісії по наданню допомоги на вирішення Постанова Кабінету Міністрів України від 28
соціально-побутових проблем
лютого 2011 року №158, рішення обласної
ради від 24 листопада 2006 року №127
Спостережної комісії при райдержадміністрації Згідно з планом роботи спостережної комісії
при райдержадміністрації
Комісії з питань захисту прав дитини
Розпорядження голови райдержадміністрації
від 16 травня 2016 року №121-р
Ради відділу культури, туризму, культурної Згідно з планом роботи відділу культури,
спадщини,
освіти,
молоді
та
спорту туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
райдержадміністрації (по галузі «культура»)
та спорту райдержадміністрації

Відповідно до
плану роботи
ради
По
надходженню
заяв громадян
За потреби
Щомісяця
Протягом року,
не рідше, ніж
раз на місяць
Щокварталу

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.
Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.
Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.
Олійник А.В.
Ходіневич П.С.
Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Продовження додатка

8

10.

11.

Ради методичного кабінету відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації (по галузі
"освіта")
Конкурсної комісії по відбору осіб на заміщення
вакантних посад державних службовців

12. Районної ради по роботі з кадрами
13. Постійно діючої комісії з питань розгляду
звернень громадян

14. Робочої групи з питань ведення Державного
реєстру виборців
15. Ради регіонального розвитку району

Згідно з планом роботи відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

31 січня
30 травня
27 вересня

Згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2016 року №246 "Про
затвердження порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби"
Згідно з планом роботи сектору управління
персоналом апарату райдержадміністрації
Відповідно до Указу Президента України від
7 лютого 2008 року №109, розпорядження
голови облдержадміністрації від 13 лютого
2008 року № 99-р, розпорядження голови
райдержадміністрації від 14 лютого 2008 року
№ 110-р
Відповідно
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 11 серпня 2008 року
№ 512 –р
Розпорядження голови райдержадміністрації
від 26 травня 2015 року №130-р "Про
утворення Ради регіонального розвитку
району"
Постанова Кабінету Міністрів України від 3
листопада 2010 року №996

При потребі

Ткаченко О.В.
Володько Н.І.
Лозінська М.М.

Щокварталу

Володько Н.І.
Лозінська М.М.
Мороз О.О.
Лукасевич С.М.

16. Ради сприяння розвитку громадянського
суспільства
при
районній
державній
адміністрації
17. Комісії сприяння додержання законодавства про Закон України "Про свободу слова та релігійні
свободу слова та релігійні організації
організації"
18. Експертної
комісії
архівного
відділу Згідно з планом роботи архівного відділу
райдержадміністрації
райдержадміністрації
V. Реалізація регіональних проектів та ініціатив
1. В рамках акції "Зірка пам’яті" привітання Розпорядження голови райдержадміністрації
ветеранів Великої Вітчизняної війни з Днем від 15 липня 2010 року №442-р

Щомісяця

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Щокварталу

Володько Н.І.
Чура Л.С.

Щокварталу

Мороз О.О.
Володько Н.І.
Скідан Г.В.

Щокварталу

Володько Н.І.
Скідан Г.В.

Щопівроку

Володько Н.І.
Скідан Г.В.
Олійник А.В.
Фролова А.М.

Протягом
кварталу
07-08 травня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Продовження додатка
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VІ. Організаційні заходи
Проведення
заходів
щодо
забезпечення Забезпечення
виконання
затверджених
Север
виконання місцевих бюджетів на 2019 рік
місцевих бюджетів
Забезпечення проведення відповідних уточнень Забезпечення бюджетного процесу
до
та сільських бюджетів
1 кв районного,
2 кв
3 квселищного
4 кв
Проведення перевірок з техніки безпеки та Відповідно до плану роботи управління
охорони праці у
сільськогосподарських агропромислового
розвитку
підприємствах району.
райдержадміністрації
Прийняття , узагальнення та здача в головне Закон України "Про бухгалтерський облік та
управлінні
агропромислового
розвитку фінансову звітність в Україні"
фінансової річної та квартальної звітності
Підготовка, та здача в головне управління Щомісячна статистична звітність форма 24-сг
агропромислового
розвитку звіту
по
тваринництву (форма № 24)
Запад

Підготовка матеріалів для проведення засідання
комісії по врегулювання земельних та майнових
відносин
Здійснення обліку виробництва риби у
внутрішніх водоймах території за формами
статистичної звітності "1-риба (місячна)"
Організація проведення в районі ярмарків з
продажу
сільськогосподарської
продукції,
продовольчих та непродовольчих товарів у
лютому-грудні 2019 року
Підготовка
та
здача
в
департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації звіту за формою 34
РОАСУ
Розробка прогнозних розрахунків джерел
фінансування
фінансового
забезпечення
сільськогосподарських
підприємств
для

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Жученко А.О.
Ткаченко О.В.
Жученко А.О.
Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Щокварталу до
10 числа

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Щомісяця
до 10 числа

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Розпорядження голови райдержадміністрації
від 25 вересня 2007 року № 576-р

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Доручення голови облдержадміністрації від 29
березня 2010 року №226-р

Щомісяця
до 5 числа

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 23 січня 2014 року №13-р

Щомісяця до 10
числа

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Щомісяця

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Щомісячна статистична звітність

Відповідно до плану роботи
агропромислового
райдержадміністрації

управління
розвитку

Протягом року
Протягом року

Продовження додатка

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

проведення комплексу весняно-польових робіт
у 2019 році
Здача
в
Департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації зведеного звіту
по кадрах за формою 1-К
Здача
в
Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
зведеного
річного звіту за формою 6-Б
Контроль та організаційні заходи стосовно
проведення щорічного оцінювання виконання
державними
службовцями
управління
агропромислового розвитку покладених на них
обов’язків і завдань
Підготовка та здача сектору управління
персоналом апарату райдержадміністрації звіту
про кількісний і якісний склад державних
службовців
управління
агропромислового
розвитку райдержадміністрації
Розробка
зведених
планів
розвитку
агропромислового комплексу району на 2019
рік
по
всіх
категоріях
господарств,
сільськогосподарських
підприємствах
та
господарствах населення
Заходи з відзначення новорічних і різдвяних
свят
Заходи з відзначення Дня Соборності України

Щорічна статистична звітність

Січень

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Постанова Кабінету міністрів України від 15
лютого 2002 року №196

Січень

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Указ Президента України від 14 квітня 2000
року №599

Лютий

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

До 05 січня

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Січень-лютий

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Січень, грудень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В
Мунтян Н.Б.

Статистична звітність

Відповідно до плану роботи
агропромислового
райдержадміністрації

управління
розвитку

Указ Президента України від 27 листопада
2013 року №653
Указ Президента України від 13 листопада
2014 року №871
Заходи до Дня вшанування учасників бойових Указ Президента України від 11 лютого 2004
дій на територіях інших держав
року №180
Заходи із вшанування подвигу учасників Указ Президента України від 11 лютого 2015
Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв року №69
Небесної Сотні
Заходи до Міжнародного жіночого дня
Згідно з планом роботи відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді

Січень
Лютий
Лютий
Березень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Продовження додатка
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29.

та спорту райдержадміністрації
Згідно з планом роботи відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
Міжнародний день рідної мови у закладах Згідно з планом роботи відділу культури,
освіти району
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
Урочиста церемонія відзначення лауреатів Рішення районної ради від 23 березня 2017
районної літературної премії "Земля світлячків" року №162
імені Віктора Близнеця
Заходи до роковин Чорнобильської катастрофи Указ Президента України від 10 листопада
та Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних 2006 року №945
аварій і катастроф
Заходи до Дня Європи
Указ Президента України від 19 квітня 2003
року №339
Підготовка до участі у 7 Центрально- Підвищення туристичного іміджу району
українському музейно-туристичному фестивалі
Заходи
з
нагоди
дня
перепоховання Вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка
Т.Г.Шевченка на Чернечій горі у 1861 році
Заходи з відзначення Дня пам’яті і примирення Указ президента України від 24 березня 2015
та Дня Перемоги
року №169
Урочистості з нагоди Міжнародного дня музеїв Відзначення Міжнародного дня музеїв

30.

Заходи до Міжнародного дня захисту дітей

31.

Урочистості з нагоди Дня Конституції України

32.

Заходи до Дня Державного Прапора України

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.

33.
34.
35.

Заходи до Міжнародного дня театру

Березень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

21 лютого

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Квітень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Квітень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Травень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.

Травень
Травень
Травень
Травень

Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2005 року №163-р
Відзначення державного свята

Червень

Указ Президента України від 23 серпня 2004
року №987
Урочистості з нагоди Дня незалежності України Постанова Верховної Ради України від 20
лютого 1992 року №2143-XII
Заходи з нагоди Всесвітнього дня туризму
Указ Президента України від 21 вересня 1998
року №1047
Заходи з відзначення Всеукраїнського дня Указ Президента України від 14 травня 1998

Серпень

Червень

Серпень
Вересеньжовтень
Вересень

Продовження додатка
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.

50.

бібліотек
Заходи до Дня партизанської слави
Урочиста церемонія відзначення лауреатів
літературної премії Юрія Яновського
Районний
етап
Всеукраїнського
свята
театрального мистецтва "Вересневі самоцвіти"
Заходи до Міжнародного дня громадян
похилого віку і Дня ветерана
Заходи до Дня захисника України

року №47
Указ Президента України від 18 вересня 2007
року №892
Рішення районної ради віл 23 червня 2016
року №80
Пропаганда театрального мистецтва та
підтримка аматорських театрів
Розпорядження Президента України від 24
вересня 1992 року №148/92-рп
Указ Президента України від 14 жовтня 2014
року №806
Указ Президента України від 20 жовтня 2009
року №836
Указ Президента України від 30 грудня 2011
року №1209

Заходи з відзначення 75-ї річниці визволення
України від нацистських окупантів
Урочистості з нагоди Всеукраїнського дня
працівників культури та майстрів народного
мистецтва
Заходи з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв Указ Президента України від 21 травня 2007
голодоморів
року №431
Заходи до Міжнародного дня інвалідів
Указ Президента України від 27 листопада
1993 року №566
Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації Указ Президента України від 10 листопада
наслідків аварії на ЧАЕС
2006 року №945
Заходи до Дня святого Миколая
Відзначення новорічних і різдвяних свят
Серпнева конференція педагогічних працівників Відповідно до плану роботи відділу культури,
району
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
День знань в загальноосвітніх навчальних Відповідно до плану роботи відділу культури,
закладах району
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
День працівників освіти
Відповідно до плану роботи відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
І-ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з Відповідно до плану роботи відділу культури,

Вересень
Вересень
Вересень
Жовтень
Жовтень
Жовтень
Листопад
Листопад
Грудень
Грудень
Грудень
28 серпня

Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

01 вересня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

02 жовтня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

01 жовтня-23

Олійник А.В.

Продовження додатка
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

базових дисциплін у 2019/2020 навчальному
році
ІІ етап Міжнародного конкурсу знавців
української мови імені Петра Яцика

туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
Відповідно до плану роботи відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
Проведення
інформаційно-роз’яснювальної З метою роз’яснення діючого законодавства з
роботи в засобах масової інформації з питань соціальних питань
соціального захисту населення
Заходи із вшанування ліквідаторів аварії на Соціальний захист постраждалих внаслідок
ЧАЕС та осіб, які постраждали внаслідок аварії Чорнобильської катастрофи
на ЧАЕС
Підготовка проектів районних програм та Соціальний захист постраждалих внаслідок
внесення змін до них:
Чорнобильської катастрофи
Районна
програма
соціального
захисту
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
Районна
програма
соціального
захисту
ветеранів війни, праці та дітей війни та інвалідів
на 2019 рік;
Районна програма компенсацій особам, які
надають соціальні послуги "Турбота-2019";
Районна комплексна програма соціальної
підтримки
сімей
загиблих
учасників
антитерористичної
операції,
військовослужбовців і поранених учасників
АТО та вшанування пам’яті загиблих
Виявлення
дітей,
які
залишилися
без Постанова Кабінету Міністрів України від 24
батьківського
піклування,
дітей,
які вересня 2008 року №866
перебувають в складних життєвих обставинах
Ведення обліку дітей, які залишилися без Постанова Кабінету Міністрів України від 24
батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, вересня 2008 року №866
позбавлених батьківського піклування
Влаштування дітей-сиріт, дітей, які залишилися Постанова Кабінету Міністрів України від 24
без батьківського піклування та дітей, вересня 2008 року №866

грудня

Мунтян Н.Б.

До 01 грудня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Протягом року

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

До 26 квітня

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

IV квартал

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

Протягом року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Протягом року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Протягом року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Продовження додатка
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58.

59.

60.

61.

62.
63.

64.

65.

позбавлених
батьківського
піклування
.
Координація роботи щодо творення та
функціонування прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу
Забезпечення надання дитині статусу дитинисироти або дитини, позбавленої батьківського
піклування. Ведення електронного банку даних
та
особових
справ
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей,
які перебувають в складних життєвих
обставинах
Захист майнових і житлових прав дітей, дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
Забезпечення реєстрації народження дитини та
розв’язання спорів між батьками щодо
виховання дитини
Обстеження умов проживання, стану утримання
та виховання дітей в сім’ях, які перебувають в
складних життєвих обставинах, прийомних
дітей в прийомних сім’ях, дітей-вихованців
будинків
сімейного
типу,
дітей
під
опікою/піклуванням
в
сім’ях
опікунів/піклувальників
Ведення обліку дітей, які можуть бути
усиновлені
Ведення обліку громадян України, які постійно
проживають на території України і бажають
усиновити дитину
Ведення обліку громадян України, які
проживають за межами України і бажають
усиновити дитину, що проживає в Україні
Інформування кандидатів в усиновлювачі про
дітей, які можуть бути усиновлені

Постанова Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року №866

Протягом року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року №866

Протягом року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року №866

Протягом року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 оку №866

Протягом року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Постанова Кабінету Міністрів України від 8
жовтня 2008 року №905
Постанова Кабінету Міністрів України від 8
жовтня 2008 року №905

Протягом року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.
Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Постанова Кабінету Міністрів України від 8
жовтня 2008 року №905

Протягом року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Постанова Кабінету Міністрів України від 8
жовтня 2008 року №905

Протягом року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Протягом року

Продовження додатка
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66.
67.
68.

69.
70.

71.

72.
73.
74.

75.

76.
77.

1.

Ведення справ з усиновлення

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 Протягом року
жовтня 2008 року №905
Здійснення нагляду за дотриманням прав Постанова Кабінету Міністрів України від 8 Протягом року
усиновлених дітей
жовтня 2008 року №905
Проведення комплексних перевірок
Згідно з планом роботи архівного відділу Протягом І,ІІ, ІІІ
стану діловодства та архівної справи у сільських райдержадміністрації
кварталів
радах та організаціях
Проведення
контрольних
перевірок
в Згідно з планом роботи архівного відділу Протягом І,ІІ, ІІІ
організаціях і сільських радах
райдержадміністрації
кварталів
Проведення тематичних перевірок стану Згідно з планом роботи архівного відділу Протягом І,ІІ, ІІІ
діловодства та архівної справи у сільських райдержадміністрації
кварталів
радах та організаціях
Прийом
документів
постійного
терміну Згідно з планом роботи архівного відділу Протягом року
зберігання від установ, організацій і сільських райдержадміністрації
рад
Формування та ведення наглядових справ
Згідно з планом роботи архівного відділу Протягом року
райдержадміністрації
Виконання
запитів
соціально-правового Згідно з планом роботи архівного відділу Протягом року
характеру
райдержадміністрації
Надання методичної та практичної допомоги у Згідно з планом роботи архівного відділу Протягом року
підготовці
нормативно-методичних райдержадміністрації
документів:положень про архівні підрозділи,
положень про експертні комісії, інструкцій з
діловодства, номенклатури справ
Надання методичної та практичної допомоги Згідно з планом роботи архівного відділу Протягом року
відповідальним особам за ведення діловодства з райдержадміністрації
упорядкування документів
Передавання документів до Державного архіву Згідно з планом роботи архівного відділу
ІІ квартал
області
райдержадміністрації
Підготовка виставки архівних документів
Згідно з планом роботи архівного відділу
ІІІ квартал
райдержадміністрації
VІІ. Заходи щодо здійснення контролю
Про заходи щодо забезпечення захисту прав На
виконання
розпорядження

голови

Щокварталу до

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.
Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.
Олійник А.В.
Фролова А.М.
Олійник А.В.
Фролова А.М.
Олійник А.В.
Фролова А.М.
Олійник А.В.
Фролова А.М.
Олійник А.В.
Фролова А.М.
Олійник А.В.
Фролова А.М.
Олійник А.В.
Фролова А.М.

Олійник А.В.
Фролова А.М.
Олійник А.В.
Фролова А.М.
Олійник А.В.
Фролова А.М.

Ткаченко О.В.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

споживачів

облдержадміністрації від 27 квітня 2018 року
№250-р

Про створення обласного матеріального
резерву для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
Про стабілізацію цінової ситуації на
продовольчому ринку області

На
виконання
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 30 серпня 2016 року
№365-р
На
виконання
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 13 лютого 2018 року
№74-р

Про найбільш актуальні проблемні питання
розвитку регіону
Про забезпечення доступу осіб з інвалідністю
до об’єктів сфери послуг

Лист облдержадміністрації від 16 березня
2018 року №01-18/404/0.3
Лист облдержадміністрації від 14 квітня 2017
року №01-18/364/3

Про організацію виконання Плану заходів з
реалізації Стратегії розвитку малого та
середнього підприємництва в Україні на
період до 2020 року
Про
стан
мінерально-сировинної
бази
Кіровоградської області та перспективи її
розвитку

На
виконання
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 27 червня 2018 року
№485-р

Про забезпечення реалізації
регуляторної політики в області

На
виконання
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 20 жовтня 2010 року
№912-р

державної На
виконання
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 11 квітня 2018 року
№209-р

Продовження додатка

05 числа місяця,
наступного за
звітним
періодом
До 25 числа
останнього
місяця кварталу
Щомісяця до 01
числа та
щокварталу до
05 числа місяця,
наступного за
звітним
періодом
Щомісяця до 01
числа
Щокварталу до
01 числа місяця,
наступного за
звітним
періодом
Щокварталу до
28 числа
останнього
місяця кварталу
Щокварталу до
05 числа місяця,
наступного за
звітним
періодом
Щокварталу до
05 числа місяця,
наступного за
звітним

Матушенко С.В.

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Продовження додатка
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9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

Про стан справ у районі

Доручення голови облдержадміністрації від 20
квітня 2017 року №01-26/78/1
Про виконання заходів на 2018-2020 роки з Розпорядження голови облдержадміністрації
реалізації Державної стратегії регіонального від 26 листопада 2018 року №915-р
розвитку
Про організацію виконання та контроль за Розпорядження голови облдержадміністрації
виконанням
Програми
формування від 30 січня 2017 року №43-р
позитивного міжнародного та інвестиційного
іміджу Кіровоградської області на 2017-2020
роки
Про здійснення допорогових закупівель Лист облдержадміністрації від 04 травня 2018
ProZorro
року №01-18/404/0.3

Про забезпечення належних умов експлуатації
електромережі
Про забезпечення збереження кабельних ліній
електрозв’язку від пошкоджень
Про проведення моніторингу та оцінки
результативності
реалізації
державної
регіональної політики

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 08 червня 2015 року №221-р
Розпорядження голови облдержадміністрації
від 08 червня 2017 року №278-р
Розпорядження голови облдержадміністрації
від 20 січня 2016 року №19-р

Про стан впровадження в області політики з Лист облдержадміністрації від 05 лютого 2018
енергозбереження
року №01-16/38
Про українсько-латвійське співробітництво
Лист облдержадміністрації від 03 березня
2017 року №01-19/155/4
Про обласний план заходів з реалізації Розпорядження голови облдержадміністрації
Експортної стратегії України
від 20 лютого 2018 року №109-р

періодом
Щомісяця до 28
числа
Лютий, серпень
Щокварталу до
05 числа місяця,
наступного за
звітним
періодом
Щокварталу до
05 числа місяця,
наступного за
звітним
періодом
До 26 січня
До 1 лютого
Через 5 днів
після
оприлюднення
показників на
офіційному вебсайті ДЕРТ
Щомісяця до 05
числа
Щокварталу до
15 числа
останнього
місяця кварталу
Щокварталу до
25 числа

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Продовження додатка
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19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

Про організацію заходів щодо розвитку
системи оповіщення
Прийом заяв і документів для надання
адміністративних послуг
Моніторинг діяльності центру надання
адміністративних послуг
Здійснення
контролю
за
дотриманням
суб’єктами надання адміністративних послуг
термінів розгляду заяви
Про забезпечення виконання Закону України
"Про
державну
допомогу
суб’єктам
господарювання"
Про залучення, використання та моніторинг
міжнародної технічної допомоги на території
району
Про формування прогнозних показників щодо
обсягів замовлення на підготовку фахівців та
робітничих кадрів
Складання оперативних даних про щоденне
надходження доходів
Контроль та системний аналіз за плановими
показниками дохідної частини бюджету
Контроль за недопущенням утворення
дебіторської та кредиторської заборгованості
по установах, що утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів
Інформування про розвиток в районі сімейних
форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
Інформування про кількісні показники
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування,
під
опіку,

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 02 січня 2018 року №1-р
Закон України "Про адміністративні послуги"

останнього
місяця кварталу
Щомісяця до 20
числа
Протягом року

Закон України "Про адміністративні послуги"

Щомісяця

Закон України "Про адміністративні послуги"

Протягом року

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 19 серпня 2017 року №410-р

Травень

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Розпорядження голови облдержадміністрації Щопівроку до 20
від 18 березня 2015 року №111-р
червня та 25
грудня
Розпорядження голови облдержадміністрації
Щороку до 15
від 10 серпня 2016 року №335-р
серпня

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Контроль за виконанням запланованих
показників
Забезпечення виконання планових показників

Протягом року

Попередження виникнення заборгованості

Протягом року

Ткаченко О.В.
Жученко А.О.
Ткаченко О.В.
Жученко А.О.
Ткаченко О.В.
Жученко А.О.

Протягом року

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 02 лютого 2016 року №40-р

Щокварталу

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Лист Міністерства соціальної політики
України від 15 квітня 2016 року №5615/0/1416/57

Щокварталу

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Продовження додатка

19

31.

32.
33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки
сімейного типу
Інформування щодо проведення рейдів "Діти Наказ
служби
у
справах
дітей
вулиці", "Вокзал"
облдержадміністрації від 28 квітня 2016 року
№12
Інформування щодо роботи з дітьми, які Наказ Міністерства соціальної політики
перебувають в складних життєвих обставинах України від 20 січня 2014 року №27
Інформування щодо захисту житлових і Розпорядження голови облдержадміністрації
майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених від 25 травня 2016 року №223-р
батьківського піклування
Контроль
за
рівнем
середньомісячної Згідно
з
планом
роботи
управління
заробітної плати працівників сільського агропромислового
розвитку
господарства
райдержадміністрації
Моніторинг
виробництва
продукції Доручення секретаріату Президента України
підприємств харчової промисловості
від 17 грудня 2008 року №31-02/2840
Контроль за виплатою орендної плати за Указ Президента України "Про заходи щодо
оренду землі та майна агроформуваннями забезпечення захисту майнових прав селян у
району
процесі реформування аграрного сектора"
Здійснення
контролю
за
проведенням Згідно
з
планом
роботи
управління
комплексу польових робіт в агроформуваннях агропромислового
розвитку
району
райдержадміністрації
Контроль за виконанням зведеної виробничої Наказ
департаменту
агропромислового
програми по тваринництву на період зимівлі розвитку облдержадміністрації від 18 серпня
худоби 2018/2019 років
2010 року №49
Здійснення контролю щодо економного На виконання доручення Кабінету Міністрів
витрачання бюджетних коштів на оплату України від 14 серпня 2006 року №27288/49/1енергоносіїв
06 "Щодо економії бюджетних коштів"
Здійснення контролю за станом виплати На виконання Закону України "Про оплату
заробітної плати та наявності заборгованості з праці"
заробітної плати працівникам закладів
культури району
Про затвердження плану заходів, спрямованих Розпорядження Кабінету Міністрів України
на активізацію
вивчення громадянами від 10 березня 2016 року №1990р
англійської мови на період до 2020 року

Щомісяця

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Щокварталу

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.
Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Щокварталу
Протягом
рокуу

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Протягом
року
Протягом
року

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.
Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Щомісяця

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Щомісяця

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

02 січня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Продовження додатка

20
42.

43.

44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.

1.

2.
3.

3.

Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами
Великого терору та масових політичних
репресій 1937-1938 років
Про затвердження плану заходів на 2019-2020
роки у зв’язку з роковинами Голодомору
1932-1933 років в Україні
Здійснення моніторингу виплати заробітної
плати в районі
Про виконання обласного плану заходів щодо
запобігання бездомності на період до 2018
року
Призначення та виплата житлових субсидій

Указ Президента України від 23 березня 2017
року №75

02 січня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 року №5500р

05 січня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

На виконання Закону України "Про оплату
праці"
З метою соціального захисту громадян

Щомісяця

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.
Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

Постанова кабінету Міністрів України від 21
жовтня 1995 року №848
Про надання допомоги на вирішення На виконання рішення обласної ради від 24
соціально-побутових проблем
листопада 2016 року №185
Про організацію виконання Закону України Закон України "Про адміністративні послуги"
"Про адміністративні послуги"
Про створення нових робочих місць
Районна програма зайнятості населення

Щокварталу
Протягом
у
Щомісяця
Щомісяця
До 10 числа
щомісяця
Щодня

Робота з діючими електронними картками Соціальний захист громадян
двійників пільговиків
VIІІ. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя
Моніторинг цінової ситуації на ринку основних На
виконання
розпорядження
голови
продовольчих товарів
облдержадміністрації від 17 лютого 2017 року
№77-р
Моніторинг реалізації заходів стану справ у Доручення голови облдержадміністрації від 20
районі
квітня 2017 року №01-26/78/1
Моніторинг показників, за якими здійснюється На
виконання
розпорядження
голови
оцінка соціально-економічного розвитку
облдержадміністрації від 20 січня 2016 року
№19-р
Перевірка стану виховної роботи з дітьми у Розпорядження голови райдержадміністрації
навчальних закладах, за місцем проживання, а від 26 березня 2008 року №211-р
також у разі необхідності-умови роботи

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.
Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.
Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.
Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.
Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

Щомісяця до 01
числа

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Щомісяця до 27
числа
Щокварталу

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Протягом року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Продовження додатка

21

4.

5.

6.

7.

8.

працівників
молодших
18
років
на
підприємствах, установах, організаціях усіх
форм власності
Визначення темпів зростання (зменшення)
обсягу
валової
продукції
сільського
господарства
Перевірка стану здійснення виконкомами
сільських рад делегованих повноважень органів
виконавчої влади:
Сасівська сільська рада
Червонослобідська сільська рада
Про роботу дитячих таборів відпочинку на базі
закладів загальної середньої освіти району в
червні 2019 року
Про підготовку навчальних закладів району до
роботи в новому 2019-2020 навчальному році
Про стан підготовки закладів освіти району до
роботи в осінньо-зимовий період

Постанова Кабінету Міністрів України від 6
квітня 2005 року №263 (із змінами)

Протягом року

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Відповідно
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 20 грудня 2018 року
№385-р

Травень, липень

Володько Н.І.
Скідан Г.В.
Робоча група

Згідно з планом роботи відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
Згідно з планом роботи відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
Згідно з планом роботи відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

Травень-червень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Серпень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Жовтень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

____________________________________________

