ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Компаніївської районної
державної адміністрації
24 грудня 2019 року №306-р
ПЛАН
роботи Компаніївської районної державної адміністрації на І квартал 2020 року
№

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
2
3
І. Засідання колегії районної державної адміністрації
Про стан роботи зі зверненнями громадян, що Відповідно до плану проведення засідань
надійшли до районної державної адміністрації колегії районної державної адміністрації на
протягом 2019 року.
2020 рік

Термін
виконання
4

2.

Про виконання місцевих бюджетів району за Відповідно до плану проведення засідань
2019 рік.
колегії районної державної адміністрації на
2020 рік

28 лютого

Олійник А.В.
Жученко А.О.

3.

Про підсумки роботи Територіального центру Відповідно до плану проведення засідань
соціального
обслуговування
(надання колегії районної державної адміністрації на
соціальних послуг) за 2019 рік.
2020 рік

27 березня

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

25 лютого

Олійник А.В.
Олешко А.С.

Зміст заходу

1
1.

1.

ІІ. Засідання колегій структурних підрозділів райдержадміністрації
Засідання колегії
КУ "Центр гуманітарної Згідно з планом роботи КУ "Центр
політики" Компаніївської районної ради
гуманітарної
політики"
Компаніївської

31 січня

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

Продовження додатка

2
районної ради на І квартал 2020 року

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

IІІ. Наради, семінари
Нарада
голови
райдержадміністрації
з Згідно з регламентом районної державної
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

Нарада керівників закладів загальної середньої Згідно з планом роботи
освіти
гуманітарної
політики"
районної ради
Семінар учителів трудового навчання на базі Згідно з планом роботи
НВК "Виноградівська загальноосвітня школа І- гуманітарної
політики"
ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"
районної ради
Семінар заступників директорів з виховної Згідно з планом роботи
роботи на базі НВК "Сасівська загальноосвітня гуманітарної
політики"
школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний районної ради
заклад "
Семінар учителів хімії і біології на базі Згідно з планом роботи
Мар’ївської загальноосвітньої школи І-ІІІ гуманітарної
політики"
ступенів
районної ради
Семінар учителів фізики, астрономії на базі Згідно з планом роботи
Водянської загальноосвітньої школи І-ІІ гуманітарної
політики"

Щомісяця

Володько Н.І.
Керівники
структурних
підрозділів
райдержадміністр
ації

Щомісяця

Володько Н.І.
Керівники
структурних
підрозділів
райдержадміністр
ації
Олійник А.В.
Олешко А.С.

КУ "Центр
Компаніївської

28 січня

КУ "Центр
Компаніївської

12 лютого

Олійник А.В.
Олешко А.С.

КУ "Центр
Компаніївської

26 лютого

Олійник А.В.
Олешко А.С.

КУ "Центр
Компаніївської

04 березня

Олійник А.В.
Олешко А.С.

КУ "Центр
Компаніївської

11 березня

Олійник А.В.
Олешко А.С.

Продовження додатка
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ступенів
8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

2.

3.

4.

районної ради

Семінар заступників директорів з навчально- Згідно з планом роботи КУ "Центр
виховної роботи
гуманітарної
політики"
Компаніївської
районної ради
Семінар учителів художньо-естетичного циклу Згідно з планом роботи КУ "Центр
на базі Зеленівської загальноосвітньої школи І- гуманітарної
політики"
Компаніївської
ІІ ступенів
районної ради
Семінар учителів географії, економіки на базі Згідно з планом роботи КУ "Центр
Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ гуманітарної
політики"
Компаніївської
ступенів
районної ради
Семінар заступників директорів з виховної Згідно з планом роботи КУ "Центр
роботи з питань організації роботи з гуманітарної
політики"
Компаніївської
попередження дитячого травматизму
районної ради
Нарада практичних психологів, соціальних Згідно з планом роботи КУ "Центр
педагогів на базі Мар’ївської загальноосвітньої гуманітарної
політики"
Компаніївської
школи І-ІІІ ступенів
районної ради
Семінари-наради
з
уповноваженими Згідно
з
планом
роботи
управління
працівниками виконавчих комітетів селищної, соціального
захисту
населення
сільських рад
райдержадміністрації
ІV. Засідання
Районної
ради
з питань
забезпечення За підсумками моніторингу рівня оплати праці
своєчасності
виплати
заробітної
плати, найманих працівників юридичних та фізичних
стипендій та інших соціальних виплат
осіб суб’єктів підприємницької діяльності
Комісії по наданню державних соціальних Згідно з Порядком надання допомог та
допомог та житлових субсидій
субсидій
Комісії з питань надання комплексу соціальних Соціальний захисту учасників АТО та їхніх
послуг сім’ям військовослужбовців, загиблих і сімей
поранених учасників АТО
Комісії з питань захисту прав дитини
Розпорядження голови райдержадміністрації

13 березня

Олійник А.В.
Олешко А.С.

18 березня

Олійник А.В.
Олешко А.С.

25 березня

Олійник А.В.
Олешко А.С.

26 березня

Олійник А.В.
Олешко А.С.

28 березня

Олійник А.В.
Олешко А.С.

Лютий

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

Відповідно до
плану роботи
ради
По
надходженню
заяв громадян
За потреби

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

Протягом

Олійник А.В.

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

4
від 16 травня 2016 року №121-р

Продовження додатка

кварталу, не
Карандєєв Ю.В.
рідше, ніж раз на
місяць
5.
Ради відділу культури, туризму та культурної Згідно з планом роботи відділу культури, 1 раз на квартал Олійник А.В.
спадщини райдержадміністрації
туризму
та
культурної
спадщини
Мунтян Н.Б.
райдержадміністрації
6.
Ради методичного кабінету КУ "Центр Згідно з планом роботи КУ "Центр
24 січня
Олійник А.В.
гуманітарної політики" Компаніївської районної гуманітарної
політики"
Компаніївської
Олешко А.С.
ради
районної ради
7.
Конкурсної комісії по відбору осіб на заміщення Згідно з постановою Кабінету Міністрів
При потребі
Володько Н.І.
вакантних посад державних службовців
України від 25 березня 2016 року №246 "Про
Лозінська М.М.
затвердження порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби"
8. Районної ради по роботі з кадрами
Згідно з планом роботи сектору управління
Березень
Володько Н.І.
персоналом апарату райдержадміністрації
Лозінська М.М.
9. Постійно діючої комісії з питань розгляду Відповідно до Указу Президента України від
Щомісяця
Мороз О.О.
звернень громадян
7 лютого 2008 року №109, розпорядження
Лукасевич С.М.
голови облдержадміністрації від 13 лютого
2008 року № 99-р, розпорядження голови
райдержадміністрації від 14 лютого 2008 року
№ 110-р
10. Робочої групи з питань ведення Державного Відповідно
до
розпорядження
голови
Березень
Володько Н.І.
реєстру виборців
райдержадміністрації від 11 серпня 2008 року
Чура Л.С.
№ 512 –р
11. Ради регіонального розвитку району
Розпорядження голови райдержадміністрації
Березень
Мороз О.О.
від 26 травня 2015 року №130-р "Про
Володько Н.І.
утворення Ради регіонального розвитку
Скідан Г.В.
району"
12. Експертної
комісії
архівного
відділу Згідно з планом роботи архівного відділу
Протягом
Олійник А.В.
райдержадміністрації
райдержадміністрації
кварталу
Фролова А.М.
V. Реалізація регіональних проектів та ініціатив
1. Реалізація акції "Зірка пам’яті"
Розпорядження голови райдержадміністрації
Постійно
Олійник А.В.

Продовження додатка
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від 15 липня 2010 року №442-р

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

VІ. Організаційні заходи
Проведення
заходів
щодо
забезпечення Забезпечення
виконання
затверджених
виконання місцевих бюджетів на 2020 рік
місцевих бюджетів
Забезпечення проведення відповідних уточнень Забезпечення бюджетного процесу
до районного, селищного та сільських бюджетів
Заходи з відзначення новорічних і різдвяних Указ Президента України від 27 листопада
свят
2013 року №653
Заходи з відзначення Дня Соборності України
Указ Президента України від 13 листопада
2014 року №871
Заходи до Дня вшанування учасників бойових
дій на територіях інших держав
Заходи із вшанування подвигу учасників
Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв
Небесної Сотні
Заходи до Міжнародного жіночого дня

Указ Президента України від 11 лютого 2004
року №180
Указ Президента України від 11 лютого 2015
року №69

Згідно з планом роботи відділу культури,
туризму, культурної спадщини, освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
Заходи до Міжнародного дня театру
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
Проведення
інформаційно-роз’яснювальної З метою роз’яснення діючого законодавства з
роботи в засобах масової інформації з питань соціальних питань
соціального захисту населення
Виявлення
дітей,
які
залишилися
без Постанова Кабінету Міністрів України від 24
батьківського
піклування,
дітей,
які вересня 2008 року №866
перебувають в складних життєвих обставинах

Олешко А.С.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Січень
Січень
Лютий
Лютий

Олійник А.В.
Жученко А.О.
Олійник А.В.
Жученко А.О.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олешко А.С.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В
Мунтян Н.Б.

Березень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Березень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

21 лютого

Олійник А.В.
Олешко А.С.

Протягом
кварталу

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

Протягом
кварталу

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

6
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Ведення обліку дітей, які залишилися без
батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
Влаштування дітей-сиріт, дітей, які залишилися
без батьківського піклування та дітей,
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

Продовження додатка

Постанова Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року №866

Протягом
кварталу

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року №866

Протягом
кварталу

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.
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Постанова Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року №866

Протягом
кварталу

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року №866

Протягом
кварталу

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року №866

Протягом
кварталу

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 оку №866

Протягом
кварталу

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
кварталу
Протягом
кварталу

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

Продовження додатка
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20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.
29.
30.

31.

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
Ведення справ з усиновлення

Постанова Кабінету Міністрів України від 8
жовтня 2008 року №905

Протягом
кварталу

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
Здійснення нагляду за дотриманням прав Постанова Кабінету Міністрів України від 8
усиновлених дітей
жовтня 2008 року №905
Проведення комплексних перевірок
Згідно з планом роботи архівного відділу
стану діловодства та архівної справи у сільських райдержадміністрації
радах та організаціях
Проведення
контрольних
перевірок
в Згідно з планом роботи архівного відділу
організаціях
райдержадміністрації
Проведення тематичних перевірок стану Згідно з планом роботи архівного відділу
діловодства та архівної справи у сільських райдержадміністрації
радах та організаціях
Прийом
документів
постійного
терміну Згідно з планом роботи архівного відділу
зберігання від установ, організацій і сільських райдержадміністрації
рад
Формування та ведення наглядових справ
Згідно з планом роботи архівного відділу
райдержадміністрації
Виконання
запитів
соціально-правового Згідно з планом роботи архівного відділу
характеру
райдержадміністрації
Надання методичної та практичної допомоги у Згідно з планом роботи архівного відділу
підготовці
нормативно-методичних райдержадміністрації
документів:положень про архівні підрозділи,
положень про експертні комісії, інструкцій з
діловодства, номенклатури справ
Перевірка наявності документів Національного Згідно з планом роботи архівного відділу
архівного
фонду
в
архівному
відділі райдержадміністрації
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райдержадміністрації
Ведення бухгалтерського обліку архівного Згідно з планом роботи архівного відділу
відділу
райдержадміністрації,
підготовка райдержадміністрації
звітності
VІІ. Заходи щодо здійснення контролю
Складання оперативних даних про щоденне Контроль за виконанням запланованих
надходження доходів
показників
Контроль та системний аналіз за плановими Забезпечення виконання планових показників
показниками дохідної частини бюджету
Контроль за недопущенням утворення Попередження виникнення заборгованості
дебіторської та кредиторської заборгованості
по установах, що утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів
Інформування про розвиток в районі сімейних Розпорядження голови облдержадміністрації
форм виховання дітей-сиріт та дітей, від 02 лютого 2016 року №40-р
позбавлених батьківського піклування
Інформування про кількісні показники Лист Міністерства соціальної політики
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених України від 15 квітня 2016 року №5615/0/14батьківського
піклування,
під
опіку, 16/57
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
Здійснення контролю щодо економного На виконання доручення Кабінету Міністрів
витрачання бюджетних коштів на оплату України від 14 серпня 2006 року №27288/49/1-
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Олійник А.В.
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Щомісяця

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Щокварталу

Олійник А.В.
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Щомісяця

Олійник А.В.
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Продовження додатка

енергоносіїв

06 "Щодо економії бюджетних коштів"

Здійснення контролю за станом виплати
заробітної плати та наявності заборгованості з
заробітної плати працівникам закладів
культури району
Про затвердження плану заходів на 2020-2021
роки у зв’язку з роковинами Голодомору
1932-1933 років в Україні
Здійснення моніторингу виплати заробітної
плати в районі
Про виконання обласних заходів Державної
цільової соціальної програми подолання та
запобігання бідності на період до 2019 року
Проведення обстеження пільгових маршрутів

На виконання Закону України "Про оплату
праці"

Щомісяця

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 року №550-р

06 січня

Олійник А.В.
Олешко А.С.

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.

Відповідно
до
Тимчасового
порядку
розрахунків на компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
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
Щокварталу

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.
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Щокварталу
До 10 числа
щомісяця
Щодня

Робота з діючими електронними картками Соціальний захист громадян
двійників пільговиків
Вивчення стану роботи по створенню Соціальний захист громадян
Щокварталу
належних умов життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями
Про встановлення телефонів ветеранам війни
Лист департаменту промисловості та розвитку
Щокварталу
інфраструктури облдержадміністрації від 5
травня 2010 року №02/04-174
VIІІ. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.
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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
працівників
молодших
18
років
на
підприємствах, установах, організаціях усіх
форм власності
________________________________
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