ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
про виконання плану роботи Компаніївської районної державної адміністрації на 2017 рік
№
Запланований захід
Інформація про стан виконання
Запланована
Відповідальні
дата
виконавці
виконання
1
2
3
4
5
І. Засідання колегії районної державної адміністрації
1. 1. 1. Про стан роботи зі зверненнями 27 січня 2017 року розглянуто питання „Про
27 січня
Володько Н.І.
стан
роботи
зі
зверненнями
громадян,
що
громадян, що надійшли до районної
державної адміністрації протягом 2016 надійшли до районної державної адміністрації
протягом 2016 року”.
року.
01 березня 2017 року розглянуто питання: про
підсумки економічного і соціального розвитку

2.

1. Про підсумки економічного і соціального району за 2016 рік;
про звіт про діяльність поліції за 2016 рік;
розвитку району за 2016 рік.
2. Про звіт про діяльність поліції за 2016
рік.
3. Про роботу територіального центру по
наданню соціальних послуг.

3.

1. Про налагодження ефективної співпраці
між поліцією та органами місцевого
самоврядування
і населенням щодо
боротьби зі злочинністю.
2.

Про

роботу

виконавчого

комітету

про роботу територіального центру по
наданню соціальних послуг.
31 березня 2017 року розглянуто питання :про
налагодження ефективної співпраці між
поліцією
та
органами
місцевого
самоврядування і населенням щодо боротьби
зі злочинністю;
про роботу виконавчого комітету Мар’ївської
сільської ради по здійсненню делегованих
повноважень органів виконавчої влади;
про
стан
виконавської
дисципліни,
організацію виконання завдань, визначених
актами і дорученнями Президента України,
Кабінету
Міністрів
України,
розпорядженнями та дорученнями голови

24 лютого

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

31 березня

Олійник А.В.
Стецюк О.І.
Ткаченко О.В.
Гавриленко В.В.

Мар’ївської сільської ради по здійсненню обласної державної адміністрації, за ІІ
делегованих
повноважень
органів півріччя 2016 року.
По кожному з розглянутих питань прийнято
виконавчої влади.

4.

3. Про стан виконавської дисципліни,
організацію виконання завдань, визначених
актами і дорученнями Президента України,
Кабінету
Міністрів
України,
розпорядженнями та дорученнями голови
обласної державної адміністрації, за ІІ
півріччя 2016 року.
1. Про стан впровадження Закону України
„Про державну службу” від 10 грудня 2015
року №889-VIII у апараті та структурних
підрозділах райдержадміністрації.
2. Про стан фінансування, матеріальнотехнічного забезпечення Компаніївської
центральної районної лікарні.
3. Про стан призначення
субсидій в районі.

5.

та

виплати

1. Про налагодження ефективної співпраці
між поліцією та органами місцевого
самоврядування
і населенням щодо
боротьби зі злочинністю.
2. Про підсумки економічного і соціального

відповідні рішення та видано розпорядження
голови райдержадміністрації.
Проведено 28 квітня. Розглянуто питання: про
стан впровадження Закону України „Про
державну службу” від 10 грудня 2015 року
№889-VIII у апараті та структурних
підрозділах райдержадміністрації; про стан
фінансування,
матеріальнотехнічного
забезпечення Компаніївської центральної
районної лікарні; про стан призначення та
виплати субсидій в районі; про підсумки
виконання бюджетів району за 2016 рік та
завдання на 2017 рік. Видано розпорядження
голови райдержадміністрації з розглянутих
питань.
Проведено 26 травня. Розглянуто питання: про
налагодження ефективної співпраці між
поліцією
та
органами
місцевого
самоврядування і населенням щодо боротьби
зі злочинністю; про стан харчування учнів
навчальних
закладів
району.
Видано
розпорядження голови райдержадміністрації з
розглянутих питань.
Проведено 05.07.2017. Розглянуто питання:
про підсумки економічного та соціального
розвитку району за січень- березень 2017
року;
про
роботу
виконавчого
комітету
Голубієвицької сільської ради по здійсненню
делегованих повноважень органів виконавчої

Володько Н.І.
Скідан Г.В.

Володько Н.І.
Килівник А.С.

28 квітня

Володько Н.І.
Чередніченко
Ю.В.
Олійник А.В.
Нагнибіда А.А.
Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

26 травня

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

розвитку району за
року.

січень- березень 2017 влади.

3. Про стан харчування учнів навчальних
закладів району.
6.

1. Про роботу виконавчого комітету
Голубієвицької
сільської
ради
по
здійсненню
делегованих повноважень
органів виконавчої влади.

7.

1. Про налагодження ефективної співпраці
між поліцією та органами місцевого
самоврядування
і населенням щодо
боротьби зі злочинністю.
2. Про дотримання державних соціальних
стандартів та гарантій щодо зайнятості
населення,
праці
та
зарплати
в
Компаніївському районі за 2016 рік.
3. Про стан роботи зі зверненнями
громадян,
що
надійшли
до
райдержадміністрації протягом першого
півріччя 2017 року.

28.07.2017 розглянуто питання:
про налагодження ефективної співпраці між
поліцією
та
органами
місцевого
самоврядування і населенням щодо боротьби
зі злочинністю;
про дотримання державних соціальних
стандартів та гарантій щодо зайнятості
населення,
праці
та
зарплати
в
Компаніївському районі за 2016 рік;
про стан роботи зі зверненнями громадян,
що надійшли
до райдержадміністрації
протягом першого півріччя 2017 року.
31.08.2017 розглянуто питання:
про підсумки економічного і соціального
розвитку району за січень – червень 2017
року;
про стан підготовки закладів соціальної
сфери до опалювального сезону 2017/2018
років;
про стан підготовки закладів культури до
роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018
року.
За наслідками розгляду питань прийнято
рішення та видано розпорядження голови
райдержадміністрації.
Проведено 18 жовтня. Розглянуто питання:
про налагодження ефективної співпраці між
поліцією
та
органами
місцевого
самоврядування і населенням щодо боротьби

Олійник А.В.
Вовк М.М.
30 червня

Володько Н.І.
Скідан Г.В.

28 липня

Ткаченко О.В.
Гавриленко В.В.

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

Володько Н.І.

8.

1. Про підсумки економічного і соціального зі злочинністю; про стан відпочинку та
розвитку району за січень – червень 2017 оздоровлення дітей Компаніївського району в
2017 році; про стан виконавської дисципліни,
року.
2.Про стан підготовки закладів соціальної
сфери до опалювального сезону 2017/2018
років.
3. Про стан підготовки закладів культури до
роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018
року.
4.Про стан роботи з профілактики
материнської та дитячої смертності за І
півріччя 2017 року.

9.

1. Про налагодження ефективної співпраці
між поліцією та органами місцевого
самоврядування
і населенням щодо
боротьби зі злочинністю.
2. Про стан відпочинку та оздоровлення
дітей Компаніївського району в 2017 році.
3. Про стан виконавської дисципліни,
організацію виконання завдань, визначених
актами і дорученнями Президента України,
Кабінету
Міністрів
України,
розпорядженнями та дорученнями голови

організацію виконання завдань, визначених
актами і дорученнями Президента України,
Кабінету
Міністрів
України,
розпорядженнями та дорученнями голови
обласної державної адміністрації, за І півріччя
2017 року.
Проведено 06 листопада.Розглянуто питання:
про хід розрахунків за оренду землі і майна ;
про підготовку закладів освіти району до
роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018
навчального року.
24 листопада розглянуто питання: про
підсумки економічного та соціального
розвитку району за січень - вересень 2017
року.
22
грудня
розглянуто
питання:
про
налагодження ефективної співпраці між
поліцією
та
органами
місцевого
самоврядування і населенням щодо боротьби
зі злочинністю; про роботу виконавчого
комітету Червоновершківської сільської ради
по здійсненню
делегованих повноважень
органів виконавчої влади.
По кожному з питань прийнято рішення,
видано
розпорядження
голови
райдержадміністрації.

25 серпня

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Ткаченко О.В.
Маслюкова О.О.
Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Нагнибіда А.А.

29 вересня

Ткаченко О.В.
Гавриленко В.В.

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.
Володько Н.І.
Килівник А.С.

обласної державної
півріччя 2017 року.

адміністрації, за

І

10 1. Про хід розрахунків за оренду землі і
майна .

27 жовтня

2. Про підготовку закладів освіти району до
роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018
навчального року.
11 1. Про підсумки економічного і соціального
розвитку району за січень – вересень 2017
року.
2. Про роботу виконавчого комітету
Червоновершківської сільської ради по
здійсненню
делегованих повноважень
органів виконавчої влади.
12 1. Про налагодження ефективної співпраці
між поліцією та органами місцевого
самоврядування
і населенням щодо
боротьби зі злочинністю.

1.

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.
Олійник А.В.
Вовк М.М.

24 листопада

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.
Володько Н.І.
Скідан Г.В.

22 грудня

ІІ. Засідання колегій структурних підрозділів райдержадміністрації
Засідання колегії при відділі освіти, молоді Проведено в травні. Розглянуто
21 лютого
та спорту райдержадміністрації з питань:
питання: про підсумки роботи освітньої
про підсумки роботи освітньої галузі галузі Компаніївського району в 2016
Компаніївського району в 2016 році;
році; про успішність та рух учнів

Ткаченко О.В.
Гавриленко В.В.

Олійник А.В.
Вовк М.М.

про стан безпеки життєдіяльності в закладах загальноосвітніх навчальних закладвів
освіти району за 2016 рік;
району за І семестр 2016-2017
про стан роботи із зверненнями громадян за навчального року.
2016 рік;
про результати державної атестації НВК
„Сасівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад”
Компаніївської
районної
ради
Кіровоградської області
2.

Засідання колегії при відділі освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації з питань:
про підготовку закладів освіти до
оздоровчого періоду 2017 року;
про визначення кандидатур для цільового
направлення до педвузів України у 2017
році;
про
результати
державної
атестації
Лозуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Компаніївської районної ради
Кіровоградської області;
про хід виконання рекомендацій, наданих в
ході атестації Мар’ївської загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
Компаніївської
районної ради Кіровоградської області;
про хід виконання рекомендацій, наданих в
ході
атестації
комунального
Компаніївського дошкільного навчального
закладу №2.

Проведено в травні. Розглянуто
питання: про підготовку закладів освіти
до оздоровчого періоду 2017 року;
про стан внутрішкільного керівництва і
контролю за викладанням історії та
основ правознавства у Виноградівській,
Голубієвицькій, Губівській,Нечаївській,
Полтавській,
Сасівській
загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів,
Софіївській,
Водянській,
Компаніївській
загальноосвітній
школах І-ІІ ступенів; про стан
викладання та рівень навчальних
досягнень учнів з трудового навчання у
Виноградівській,
Червоновершській,
Мар’ївській загальноосвітній школах ІІІІ ступенів, КЗ „НВО „Компаніївська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”;
про результати державної атестації

25 квітня

Олійник А.В.
Вовк М.М.

3.

Засідання колегії при відділі освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації з питань:
про організацію роботи таборів з денним
перебуванням на базі загальноосвітніх шкіл
району в червні 2017 року;
про підсумок роботи навчальних закладів
району
та
результативність
ведення
навчального процесу 2016/2017 навчального
року;
про стан роботи зі зверненнями громадян,
що надійшли протягом І півріччя 2017 року;
про підсумки роботи психологічної служби
району у 2016-2017 навчальному році;
про підсумки роботи освітньої галузі району
у 2016/2017 навчальному році та завдання
на 2017/2018 навчальний рік.

НВО „Сасівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний
заклад”;
про
хід
виконання
рекомендацій, наданих у ході атестації
Мар’ївської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів.
Проведено 27 червня. Розглянуто
питання: про організацію роботи
таборів з денним перебуванням на базі
загальноосвітніх шкіл району в червні
2017 року;
про
підсумки
стажування
та
наставництва молодих спеціалістів,
випускників
вищих
педагогічних
навчальних закладів у 2016-2017
навчальному році;
про стан розгляду звернень громадян,
що надійшли до відділу освіти, молоді
та
спорту
райдержадміністрації
протягом І півріччя 2017 року;
про підсумки роботи психологічної
служби
району
у
2016-2017
навчальному році;
про підсумки роботи освітньої галузі
району у 2016/2017 навчальному році
та завдання на 2017/2018 навчальний
рік;
про методичний супровід організації
індивідуальної форми навчання в

30 червня

Олійник А.В.
Вовк М.М.

Лозуватській загальноосвітній школі ІІІІ
ступенів
та
Компаніївській
загальноосвітній школі І-ІІ ступенів;
про стан викладання економіки та
географії
у
Виноградівській,Голубієвицькій,
Першотравенській
загальноосвітніх
школах І-ІІІ ступенів та КЗ НВО
„Компаніївська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів”.
4.

Засідання колегії при відділі освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації з питань:
про підготовку навчальних закладів району
до роботи в новому 2016/2017 навчальному
році.

Проведено 29 серпня. Розглянуто
питання: про підсумки роботи освітньої
галузі району у 2016/2017 навчальному
році та завдання на 2017/2018
навчальний рік;
про підготовку навчальних закладів
району до роботи у новому 2017/2018
навчальному році.

29 серпня

Олійник А.В.
Вовк М.М.

5.

Засідання колегії при відділі освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації з питань:
про стан підготовки закладів освіти району
до роботи в осінньо-зимовий період
2017/2018 навчального року;
про стан добору та розстановки педкадрів у
загальноосвітніх навчальних закладах у
2017/2018 навчальному році;
про стан складання ЗНО випускниками

Проведено 31 жовтня. Розглянуто
питання:
про стан викладання та
рівень навчальних досягнень учнів з
математики (НВК „Виноградівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівДНЗ”, Губівська загальноосвітня школа
І-ІІІ
ступенів
імені
Д.Бєдного,
Живанівське
відділення
КЗ
„Компаніївське
НВО”,
КЗ

31 жовтня

Олійник А.В.
Вовк М.М.

закладів освіти району в 2017 році;
„Компаніївське НВО”);
про стан виховної роботи та позашкільної
про стан розвитку пізнавальної
освіти у навчальних закладах району.
активності дошкільників;
про стан підготовки навчальних
закладів району до роботи в осінньозимовий період;
про стан охоплення навчанням дітей
шкільного віку в загальноосвітніх
навчальних закладах району.
6.

Засідання колегії при відділі освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації з питань:
про стан розгляду скарг та звернень
громадян, що надійшли до відділу освіти,
молоді та спорту районної
державної
адміністрації протягом 2017 року;
про підсумки проведення ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін у 2017/2018 навчальному
році;
про результати державної атестації КЗ
„Компаніївське
навчально-виховне
об’єднання” Компаніївської районної ради
Кіровоградської області;
про хід виконання рекомендацій, наданих в
ході атестації Полтавського дошкільного
навчального закладу „Капітошка”.

Проведено 26 грудня. Розглянуто
питання:
про
вивчення
стану
екологічного виховання з дітьми
молодшого
шкільного
віку
в
дошкільних
навчальних
закладах
району;
про методичний супровід організації
індивідуальної та інклюзивної форм
навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах району;
про стан організації підвозу учнів до
місць навчання та у зворотному
напрямку.

28 грудня

Олійник А.В.
Вовк М.М.

IІІ. Наради, семінари

1. Нарада голови райдержадміністрації з
керівниками
відділів апарату та
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних
органів центральних органів виконавчої
влади України в районі щодо підведення
підсумків роботи райдержадміністрації
за місяць

10 січня 2017 року розглянуто питання: про
заходи щодо виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 14 грудня 2016 року
№974 „Про внесення змін у додаток 2 до
постанови Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2002 року №1298” в частині
підвищення посадових окладів педагогічних
працівників навчальних закладів району; про
стан дотримання вимог Закону України „Про
свободу совісті та релігійні організації” в
районі. Прийнято рішення та дано доручення
учасникам наради. Проведено 24 квітня.
Розглянуто питання: про організацію та
проведення у районі чергового призову
громадян України на строкову військову
службу у квітні- травні 2017 року; про звіт про
виконання плану роботи районної державної
адміністрації на І квартал 2017 року.
Проведено 28 квітня. Розглянуто питання: про
підготовку до проведення зовнішнього
незалежного оцінювання;
про
дотримання
вимог
Інструкції
з
діловодства у Компаніївській районній
державній адміністрації.
Проведено 15 травня. Розглянуто питання: про
стан організації харчування та дотримання
державних санітарних правил та норм у
навчальних закладах району; про зміни в
порядку надання житлових субсидій.
Проведено 29 травня. Розглянуто питання: про
30 жовтня розглянуто питання: про стан
розгляду звернень громадян, що надійшли до
районної державної адміністрації протягом
січня-жовтня 2017 року; про виконання плану
роботи районної державної адміністрації за
підсумками ІІІ кварталу 2017 року.

Щомісяця

Володько Н.І.
Скідан Г.В.

2. Нарада-семінар з селищним, сільськими 24 січня 2017 року розглянуто питання: про
депозити
бюджетних
організацій;
про
головами

дотримання законодавства щодо оплати праці
та застосування мінімальної заробітної плати
відповідно до чинного законодавства; про
деякі питання оплати праці у зв’язку зі
змінами у законодавстві; про зміни у
пенсійному законодавстві з 01 січня 2017
року; про порядок подання заяв на
призначення всіх видів державних соціальних
допомог уповноваженими особами селищної,
сільських рад відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 листопада
2016 року №890 „Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України”; про
результати
роботи
районного
центру
зайнятості у 2016 році та пріоритетні завдання
на 2017 рік.
16 лютого 2017 року розглянуто питання: про
набір військовослужбовців на контрактну
службу. Про підготовку до весняного призову.
Про зборову підготовку з оперативним
резервом №1. Про відпрацювання документів
бази мобілізаційного розгортання; про зміни в
моделі фінансування первинної медичної
допомоги в 2017 році; про звернення у сфері
державної реєстрації актів цивільного стану;
про забезпечення належних умов експлуатації
електромереж на території району;
про виконання делегованих повноважень у
сфері
охорони
культурної
спадщини
виконкомами селищної та сільських рад.
Прийнято рішення, надано рекомендації
селищному, сільським головам, доручення

Щомісяця

Володько Н.І.
Скідан Г.В.

керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації.
22 березня 2017 року розглянуто питання: про
комплекс
заходів
щодо
недопущення
поширення африканської чуми свиней; про
основи
біобезпеки
господарств;
про
матеріальне відшкодування збитків внаслідок
вилучення тварин; про благоустрій територій
населених пунктів району; про забезпечення
стабільної санітарно-епідеміологічної ситуації
в Компаніївському районі; про санітарнотехнічний стан водогонів, громадських
колодязів, якість питної води. Прийнято
рішення та надано рекомендації сільським,
селищному головам.
Проведено 24 квітня. Розглянуто питання: про
реалізацію в районі Урядової програми
„Доступні ліки”; про реагування на звернення
громадян, що надійшли до районної державної
адміністрації
та
виконавчих
комітетів
селищної, сільських рад протягом січняберезня 2017 року. Прийнято рішення та дано
рекомендації селищному, сільським головам.
Проведено 10 травня. Розглянуто питання: про
підготовку до оздоровлення та відпочинку
дітей у 2017 році; про стан захисту прав дітей
із сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах; про результати діяльності у сфері
протидії
поширенню
наркоманії
та
злочинності на території району, пов’язаної з
незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних
речовин
та прекурсорів
протягом І кварталу 2017 року; про стан
реалізації в районі Урядової програми

„Доступні ліки”; про підготовку проектів
регуляторних актів. Прийнято рішення та дано
рекомендації селищному, сільським головам.
Проведено 01 червня. Розглянуто питання:
про регулювання ринку землі. Передумови та
нові ініціативи. Реформування з метою
підвищення
прозорості
в
управлінні
земельними ресурсами України: досягнення та
виклики; про обмеження руху великовагових
транспортних засобів у денну пору доби з 01
червня 2017 року; про попередження крадіжок
дротів електропередачі. Прийнято рішення та
дано рекомендації селищному, сільським
головам.
Проведено 23 червня. Розглянуто питання:
про хід оздоровлення дітей району влітку 2017
року; про організацію призову офіцерів запасу
та
стан
роботи
щодо
набору
військовослужбовців на службу за контрактом
в Збройних Силах України. Прийнято рішення
та дано рекомендації селищному, сільським
головам.
Проведено 18 жовтня. Розглянуто питання:
пенсійна реформа 2017 року: зміни та новації;
про зміни в законодавстві щодо призначення
субсидій; про медичну реформу в Україні та
реформування галузі охорони здоров’я в
районі;
про шляхи реформування галузі
освіти в Україні;
про
обласну
програму
підтримки
індивідуальних забудовників на селі „Власний
дім”. За результатами семінарів дано
рекомендації сільським, селищному головам
та доручення керівникам
структурних

підрозділів райдержадміністрації.

3. Семінар-нарада з питань посіву озимих Проведено у вересні 2017 року.
культур під урожай 2018 року
4. Нарада з питань техніки безпеки та Проведено у серпні.
охорони праці в сільськогосподарських
підприємствах району
5. Семінар-навчання з питань складання Проведено 02 лютого.
річного звіту за 2016 рік
6. Нарада
з
питань
готовності
сільськогосподарських
підприємств
району до проведення весняно-польових
робіт
7. Семінар-нарада
з
уповноваженими
працівниками виконкомів селищної,
сільських рад
8. Семінари-наради
з
селищним,
сільськими головами
9. Оперативні наради
з керівниками
закладів
культури
районного
підпорядкування
10 Проведення єдиного методичного дня
для клубних та бібліотечних працівників

Серпень
Липень

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

Січень

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Березень

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Проведено 03 березня.

Проведено щокварталу.

Щокварталу

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

Проведено щокварталу.

Щокварталу

Проведено щопонеділка. За наслідками
видано протокольні рішення.

Щопонеділка

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

Для клубних працівників проведено
єдиний методичний день 18 січня, 01
березня, 12 квітня, 22 травня, 19 червня.
Для
бібліотечних
працівників
проведено 31 січня, 28 лютого, 30
березня. 27 квітня, 01 червня, 26
червня.

Щомісяця
20 числа

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

1.

ІV.Засідання
Районної робочої групи по координації і Проведено 1 засідання (протокол від 15
контролю ситуації на споживчому ринку жовтня 2017 року №1).
району

Координаційної ради з питань безпеки
дорожнього руху
3. Районної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Районної комісії з питань забезпечення
своєчасності виплати заробітної плати,
стипендій та інших соціальних виплат
Комісії
по
наданню
державних
соціальних допомог та житлових
субсидій
Комісії по наданню допомоги на
лікування та вирішення соціальнопобутових проблем
Комісії
для
надання
комплексу
соціальної підтримки сімей загиблих
учасників АТО, військовослужбовців і
поранених учасників АТО
Комісії з питань забезпечення житлом
членів
сімей
загиблих
військовослужбовців, які безпосередньо

За окремим
графіком

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Не
проведено
через
відсутність
потреби.
Проведено 6 засідань: 01 березня, 15
квітня, 30 травня, 26 липня, 27 вересня,
28 листопада.

За окремим
графіком
За окремим
графіком

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

Проведено 12 засідань.

Щокварталу

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

Проведено 13 засідань.

В міру
надходження
заяв громадян
В міру
надходження
заяв громадян
В міру
надходження
заяв громадян

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

Проведено.
Проведено.

Проведено.

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

В міру
Олійник А.В.
надходження Кочубей Л.Г.
заяв громадян

брали участь в антитерористичній
операції, а також інвалідів І-ІІ груп з
числа військовослужбовців, які брали
участь у зазначеній операції та
потребують поліпшення житлових умов
9. Спостережної
комісії
при Проведено 30 січня, 27 лютого, 30
райдержадміністрації
березня, 28 квітня, 27 травня, 30 червня,
28 липня, 31 серпня, 29 вересня, 31
жовтня, 30 листопада, 29 грудня.
10 Комісії з питань захисту прав дитини
Проведено 17 засідань, розглянуто 93
питання.

Щомісяця

Протягом
року ,не
рідше, ніж раз
на місяць
відділу Проведено 27 травня, 28 вересня з
26 січня
спорту заступниками
керівників
закладів
27 травня
загальної середньої освіти району.
28 вересня
при Не проводилися.
Щокварталу

12 Ради методичного кабінету
освіти,
молоді
та
райдержадміністрації
13 Громадської
ради
райдержадміністрації
14 Комісії
сприяння
додержанню
законодавства про свободу совісті і
релігійні організації
15 Ради відділу культури, туризму і
культурної
спадщини
райдержадміністрації

Не проводилися.
Проведено щомісяця.Основні питання:
про стан роботи зі зверненнями
громадян за підсумками 2016 року, 6
місяців 2017 року,9 місяців 2017 року;
про
стан
виконання
програми
економічного і соціального розвитку в
галузі культура за 2016 рік, за І квартал
2017 року, у І півріччі 2017 року; про

Олійник А.В.
Ходіневич П.С.
Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.
Олійник А.В.
Вовк М.М.
Володько Н.І.

Квітень

Володько Н.І.

Щомісяця

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

16 Конкурсної комісії по відбору осіб на
заміщення вакантних посад державних
службовців

17 Районної ради по роботі з кадрами

підсумки
роботи
музеїв
Компаніївського району у 2016 році та
основні напрямки роботи у 2017
році;пріоритетні напрямки діяльності
клубних закладів щодо задоволення
запитів
жителів територіальних
громад;
діяльність
бібліотечних
закладів щодо підвищення правової
освіти користувачів.
Проведено 06 лютого по відбору осіб
на
заміщення
вакантної
посади
спеціаліста відділу ведення Державного
реєстру
виборців
апарату
райдержадміністрації.
06-07 лютого проведено засідання
комісії по відбору на заміщення
вакантної посади завідувача сектору
інформаційної
діяльності
та
комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації. 03 листопада –
на
заміщення
вакантної
посади
головного
спеціаліста
сектору
організаційної роботи, інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
апарату
райдержадміністрації.
Проведено 22 червня та 21 грудня.

При потребі

Ткаченко О.В.
Чередніченко
Ю.В.

23 березня
22 червня
21 вересня

Володько Н.І.

18 Постійно діючої комісії
розгляду звернень громадян

21 грудня
Щомісяця

питань Проведено 26 січня, 23 лютого, 24
березня. 21 квітня, 25 травня, 16 червня,
27 липня, 22 серпня, 19 вересня, 26
жовтня, 23 листопада, 21 грудня.
19 Робочої групи з питань ведення Не
проведено
через
відсутність Щокварталу
Державного реєстру виборців
потреби.
21 Експертної комісії архівного відділу Проведено 10 січня, 16 березня, 20
Протягом
райдержадміністрації
квітня, 10 травня, 25 травня, 16 червня,
року
18 вересня, 21 листопада, 18 та 29
грудня.
22 Ради регіонального розвитку району
Проведено 30 березня, 30 червня, 29 Щокварталу
вересня. 05 грудня 2017 року.
V. Реалізація регіональних проектів та ініціатив
1.
Відвідування ветеранів війни за місцем Виконано.
Постійно
проживання в ході акції „Зірка пам’яті”
2.
Привітання
ветеранів
Великої Виконано.
07—08 травня
Вітчизняної війни з Днем Перемоги в
рамках акції „Зірка пам’яті”

1.
2.

з

VІ. Організаційні заходи
Проведення заходів щодо виконання Здійснено контроль за
місцевих бюджетів району
показниками.
Проведення роботи із
власниками Виконано.
водопровідних мереж по отриманню
ліцензій на спецводокористування

плановими

Протягом
року
Протягом
року

Володько Н.І.

Володько Н.І.
Чура Л.С.
Олійник А.В.
Фролова А.М..
Володько Н.І.
Скідан Г.В.
Володько Н.І.
Колтунова С.В.
Олійник А.В.
Вовк М.М.

Ткаченко О.В.
Панасюк Ю.І.
Ткаченко О.В.
Маслюкова О.О.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Формування переліку на 2017 рік на
отримання субвенції з державного
бюджету місцевим по об’єктах житловокомунального господарства
Організація роботи із селищним та
сільськими головами по проведенню
місячника благоустрою
Проведення перевірок з техніки безпеки
та
охорони
праці
у
сільськогосподарських
підприємствах
району.
Прийняття , узагальнення та здача в
головне управлінні агропромислового
розвитку
фінансової
річної
та
квартальної звітності
Підготовка, та здача в головне
управління агропромислового розвитку
звіту по тваринництву (форма № 24)

Виконано.

Жовтеньлистопад

Ткаченко О.В.
Маслюкова О.О.

Здійснено формування плану робіт для
проведення місячника з благоустрою.

Березеньтравень

Ткаченко О.В.
Маслюкова О.О.

Проведено 20 перевірок.

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Виконано.

Щокварталу
до 10 числа

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Виконано.

Щомісяця
до 10 числа

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Січень-лютий

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Підготовка матеріалів для проведення Засідань не було.
засідання комісії по врегулювання
земельних та майнових відносин
Розробка зведених планів розвитку Виконано 22 лютого.
агропромислового комплексу району на
2017 рік по всіх категоріях господарств ,
сільськогосподарських підприємствах та
господарствах населення

10.

11.

12.

13.

14.

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 2017 року

Виконано.

Проведено 52 ярмаркові заходи з
продажу
сільськогосподарської
продукції та продовольчих товарів в
смт
Компаніївка
із
залученням
місцевих товаровиробників та взято
участь в 5 обласних ярмарках, в тому
числі Покровському ярмарку в рамках
Міжнародної
агропромислової
виставки „Агроекспо-2017”.
Розробка прогнозних розрахунків джерел Виконано 22 лютого.
фінансування фінансового забезпечення
сільськогосподарських підприємств для
проведення комплексу весняно-польових
робіт у 2017 році
Підготовка та здача в департамент Виконано.
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації звіту за формою 34
РОАСУ
Фольклорне свято „Проводи зими”
Проведено 25 лютого, під патронатом
голови райдержадміністрації О.Мороза
при підтримці Компаніївської селищної
ради.

Щомісяця
до 5 числа

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Щомісяця

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

І квартал

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Щомісяця

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Лютий

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

15.

16.

17.

Урочистості, присвячені Міжнародному Проведено 7 березня в Студентському
жіночому дню
клубі коледжу ветеринарної медицини.
Привітали
присутніх
голова
райдержадміністрації О.Мороз, голова
районної
ради
В.Спіктаренко,
селищний голова О.Маслюков, депутат
обласної ради О.Шевчук. Урочистості
продовжилися концертом аматорів
клубних закладів району.
Заходи до дня народження Т. Шевченка
9 березня біля погруддя Т.Шевченку в
районному Будинку культури в рамках
міжнародної акції проведено флеш-моб
„Глобал Шевченко”, близько 100 осіб
одночасно зачитали вголос вірш
Кобзаря „В казематі”. Покладено квіти
до погруддя поета. В бібліотеках
району
організовано
тематичні
книжкові виставки, поетичні читання.
Урочистості,
присвячені
Дню 27 червня в Студентському клубі
Конституції України
коледжу
ветеринарної
медицини
відбулися урочистості за участю
керівництва району, представників
органів місцевого самоврядування,
трудових колективів, громадських
організацій, молоді та святковий
концерт
.
Вручено
відзнаки
райдержадміністрації та районної ради
громадянам з нагоди свята .

До 08 березня Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

09 березня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

28 червня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Урочистості,
присвячені
незалежності України

Дню 24 серпня проведено фестиваль
народної творчості „Етновир” за
участю
творчих
делегацій
від
територіальних
громад
району.
Вшановано
хвилиною
мовчання
пам’ять загиблих за незалежність
України.
Районний етнофестиваль „Етновир”
Проведено 24 серпня в смт Компаніївка
за сприяння райдержадміністрації та
селищної , сільських рад.
Новорічні та різдвяні свята для дітей 19 грудня проведено районне свято
району
відкриття районної ялинки. Присутніх
привітали голова райдержадміністрації
О.Мороз, голова районної ради
В.Спіктаренко,
селищний
голова
Компаніївської ОТГ О.Маслюков.
Районний
конкурс
театральних 25 березня проведено районний оглядколективів
„Театральна
весна конкурс
аматорських
театральних
Кіровоградщини”
колективів клубних закладів району.
Нагороджено
грамотами
відділу
культури, туризму та культурної
спадщини переможців конкурсу.
Районний фестиваль вокально-хорового Проведено 29 квітня. Визначено
мистецтва „Калиновий спів”
переможців
в
номінаціях
та
нагороджено
відзнаками
райдержадміністрації.
Районний
огляд-конкурс Проведено 13 травня. Переможцям
хореографічного мистецтва „Весняні вручено відзнаки райдержадміністрації.
ритми”

24 серпня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

24 серпня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Грудень,
січень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Лютий,
березень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Квітень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Травень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

24.

25.

Районне свято театрального
„Вересневі самоцвіти”

мистецтва Делегація району взяла участь у
Всеукраїнському святі театрального
мистецтва „Вересневі самоцвіти”, що
відбулося
на
території
музеюзаповідника І.К.Тобілевича „Хутір
Надія”.
Заходи з відзначення Дня Збройних Сил Проведено 06 грудня за участю
України
керівництва району, представників
трудових колективів, учасників АТО.
Привітали
присутніх
голова
райдержадміністрації О.Мороз, голова
районної ради В.Спіктаренко та
військовий
комісар
С.Творогов.
Військовим комісаром Компаніївського
районного військового комісаріату
С.Твороговим вручено відзнаки „За
участь в анти терористичній операції”
учасникам АТО та відзнаку „За
гуманітарну
участь
в
анти
терористичній операції” волонтеру
О.Вороному.

Вересень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Грудень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

26.

27.

28.

29.

Заходи до Дня вшанування учасників 14 грудня голова райдержадміністрації
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
разом
з
селищним
головою
Компаніївської ОТН О.Маслюковим
взяли участь в урочистій лінійці з
нагоди
вшанування
учасників
ліквідації аварії на ЧАЕС, що відбулася
в Голубієвицькій загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів, поклали квіти до
пам’ятного знаку ліквідаторам аварії. В
бібліотеках району та клубних закладах
проведено тематичні виховні заходи.
Заходи до Дня Святого Миколая
19 грудня проведено районне свято
відкриття районної ялинки. Присутніх
привітали голова райдержадміністрації
О.Мороз, голова районної ради
В.Спіктаренко,
селищний
голова
Компаніївської ОТГ О.Маслюков.
Заходи з відзначення Всесвітнього дня Проведено 20 вересня. Взято участь в
туризму
міжрегіональній туристичній виставці
„Зелений туризм Кіровоградщини”. В
бібліотеках
району
розгорнуто
тематичні книжкові виставки.
Заходи з відзначення Всеукраїнського 25-30 вересня в рамках заходів з
дня бібліотек
відзначення
Всеукраїнського
дня
бібліотек в бібліотеках проведено
флеш-моби, акції „Подаруй книгу для
учасника АТО”, „Передплати журнал
чи газету для бібліотеки”, „Поверни
бібліотеці книгу” тощо.

Грудень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Грудень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Вересеньжовтень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Вересень

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

31.

Заходи до Міжнародного дня громадян
похилого віку та Дня ветерана
Урочистості до Всеукраїнського дня
працівників культури та майстрів
народного мистецтва

32.

Заходи до Міжнародного дня інвалідів

30.

В бібліотеках району організовано
тематичні виставки книг та перегляди.
09
листопада
в
приміщенні
Студентського
клубу
коледжу
ветеринарної медицини відбулися
урочистості за участю керівництва
району,
представників
органів
місцевого самоврядування, працівників
закладів культури району.
01 грудня в районному Будинку
культури відбулися урочистості, по
завершенню яких для дітей-інвалідів
аматорами
районного
Будинку
культури
проведено
розважальну
програму „Повір у себе”.

Жовтень
Листопад

Грудень

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

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

33.

34.

Відзначення Дня Соборності України

20 січня в залі засідань Будинку рад
проведено урочистості за участю
керівництва району, представників
трудових колективів, органів місцевого
самоврядування. Присутніх привітали
голова райдержадміністрації О.Мороз,
голова районної ради В.Спіктаренко,
військовий комісар В.Зелений.Вручено
відзнаки учасникам АТО та вшановано
хвилиною мовчання пам’ять загиблих
учасників АТО.Покладено квіти до
Монументу
патріотам
України.Учасникам
зібрання
запропоновано
концерт
аматорів
закладів культури району.
Організаційне забезпечення підготовки Не проведено.
та проведення Установчих зборів з
обрання членів Громадської ради при
районній державній адміністрації

22 січня

Олійник А.В
Мунтян Н.Б.

03 лютого

Володько Н.І.

35.

Відзначення Дня учасника бойових дій Проведено урочистості 15 лютого в
на території інших держав
приміщенні
Студентського
клубу
коледжу
ветеринарної
медицини.
Присутніх на заході воїнів-афганців
привітали голова райдержадміністрації
О.Мороз та військовий комісар
С.Творогов.Вручено
відзнаки
10
воїнам-інтернаціоналістам. Вшановано
хвилиною мовчання загиблих воїнівафганців, а також учасників АТО. По
завершенню урочистостей відбувся
святковий концерт аматорів районного
Будинку культури.

15 лютого

Володько Н.І.
Мунтян Н.Б.

36.

Заходи із вшанування подвигу учасників 20 лютого 2017 року в смт Компаніївка
Революції Гідності та увічнення пам’яті біля Монументу Патріотам України
Героїв Небесної Сотні
відбувся мітинг-реквієм з нагоди Дня
вшанування
подвигу
учасників
Революції Гідності та пам’яті Героїв
Небесної Сотні, в якому взяли участь
голова райдержадміністрації О.Мороз,
голова районної ради В.Спіктаренко,
керівники
району,
представники
трудових
колективів,
учасники
Революції Гідності, громадський актив
району. Присутні вшанували хвилиною
мовчання загиблих героїв Майдану та
поклали квіти до Монументу, запалили
в пам’ять про них лампадки. На
території 16 сільських рад району
покладено квіти до місць поховань
загиблих учасників АТО, захисників
України, до пам’ятних стендів Героїв
Небесної Сотні та вшановано їх
пам’ять.

20 лютого

Володько Н.І.
Мунтян Н.Б.

37.

Заходи з відзначення 73-ї річниці 15 березня 2017 року з нагоди 73-ї
визволення
смт
Компаніївка
від річниці визволення смт Компаніївка від
фашистських загарбників
фашистських
окупантів
перший
заступник голови райдержадміністрації
О.Ткаченко,
керівник
апарату
райдержадміністрації
Н.Володько,
голова районної ради В.Спіктаренко,
представники трудових та учнівських
колективів району взяли участь в
урочистому покладанні квітів до
братської могили радянським воїнам та
пам’ятного знаку воїнам-землякам, які
загинули під час Другої світової війни.
Присутні вшанували пам’ять загиблих
хвилиною мовчання.

15 березня

Володько Н.І.
Мунтян Н.Б.

38.

Заходи з нагоди Дня партизанської слави

22 вересня

Володько Н.І.
Скідан Г.В.

22 вересня покладено квіти до
братської могил радянським воїнам та
пам’ятних знаків воїнам-землякам в
смт Компаніївка та на території
сільських рад.

39.

Відзначення Дня примирення і Дня 8 травня на площі смт Компаніївка
Перемоги
відбулася акція „Перша хвилина миру”.
О 23.01 вшановано хвилиною мовчання
загиблих в роки Другої світової
війни.09 травня на площі селища
відбувся мітинг за участю керівництва
району,
учасників бойових дій,
представників трудових колективів,
молоді. Привітали присутніх голова
райдержадміністрації О.Мороз, голова
районної
ради
В.Спіктаренко,
заступник
військового
комісара
В.Зелений,
селищний
голова
О.Маслюков, депутат обласної ради
О.Шевчук, голова районної організації
ветеранів України А.Башкатова. Учні
шкіл райцентру тримали в руках
портрети своїх прадідів і прабабусь, які
воювали в Другій світовій війні- в ході
оголошеної напередодні свята акції
„Ваш
подвиг.
Наша
пам’ять.Назавжди”. Покладено квіти до
братської могили радянським воїнам та
пам’ятного знаку воїнам-землякам,
вшановано їх пам’ять хвилиною
мовчання. Аналогічні заходи відбулися
на території 16 сільських рад району.

08-09 травня

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

40.

Церемонія підняття Державного Прапора На площі смт Компаніївка відбулася
України
церемонія
підняття
Державного
Прапора
України
за
участю
керівництва району, представників
органів місцевого самоврядування,
трудових колективів, громадськості,
учасників АТО і їхніх сімей,
волонтерів. Прапор піднято синхронно
з підняттям Державного Прапора
України
Президентом
України
П.Порошенком на Софійській площі
м.Київ о 9.00.Присутніх привітали
керівники району, які також вручили
відзнаки
працівникам
галузей
господарського комплексу району,
інтелігенції,
учасникам
АТО
і
волонтерам. Вшановано хвилиною
мовчання пам’ять загиблих за Україну і
покладено квіти до братської могили
радянським воїнам, пам’ятного знаку
воїнам-землякам, монументу патріотам
України та погруддя Т.Г.Шевченка в
районному
Будинку
культури.
Урочисті заходи відбулися з нагоди
свята на території 16 сільських рад
району.

23 серпня

Володько Н.І.
Мунтян Н.Б.

41.

Заходи з відзначення Дня Гідності і Голова райдержадміністрації О.Мороз,
Свободи
голова районної ради В.Спіктаренко,
представники
органів
виконавчої
влади,
місцевого самоврядування,
трудових колективів підприємств,
установ, організацій, громадськості
поклали квіти до Монументу патріотам
України в смт Компаніївка. Присутні
вшанували
хвилиною
мовчання
пам’ять загиблих під час подій
Революції
Гідності
і
учасників
антитерористичної
операції
в
Донецькій і Луганській областях. 21
листопада відбулися також покладання
квітів до місць поховань загиблих
учасників АТО, пам’ятних дощок з
увічнення їх пам’яті в с.Виноградівка,
с.Сасівка, С.Полтавка, с. Петрівка, с.
Першотравенка, с. Мар’ївка, смт
Компаніївка.

21 листопада

Володько Н.І.
Мунтян Н.Б.
Скідан Г.В.

42.

Заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв 25 листопада проведено мітинг-реквієм
голодоморів
з нагоди Дня вшанування жертв
голодомрів в Україні та 85-х роковин
Голодомору 1932-1933 років В Українігеноциду українського народу біля
пам’ятного знаку жертвам голодоморів
та політичних репресій , що в смт
Компаніївка. Покладено квіти та
композиції з житніх і пшеничних
колосків до пам’ятного знаку запалено
лампадки в ході акції „Запали свічку
пам’яті”.
Настоятелем
СвятоПокровської церкви смт Компаніївка
протоієреєм
Ігорем
відслужено
панахиду
за
загиблими
від
голодоморів. Присутнім запропоновано
перегляд відеофільму про голод 19321933 років. Покладання композицій з
колосків та живих квітів до пам’ятних
знаків жертвам голодоморів та місць
поховань загиблих від голоду, акція
„Запали свічку пам’яті” відбулися на
територіях 15 сільських рад району. В
с.Мар’ївці проведено мітинг-реквієм,
акцію „Поділися хлібом” та відслужено
молебень за жертвами голодоморів
протоієреєм Володимиром, керівником
православної громади. В бібліотеках
району оформлено тематичні книжкові
виставки, проведено виховні години з
читачами.

25 листопада

Володько Н.І.
Мунтян Н.Б.
Скідан Г.В.

43.

44.

45.
46.
47.

Заходи до Дня захисника України

Проведено урочистості 13 жовтня.
Присутніх привітали заступник голови
райдержадміністрації
А.Олійник,
народний депутат України Д.Лінько,
військовий
комісар
С.Творогов,
вручили відзнаки райдержадміністрації
захисникам
України.Вшановано
хвилиною мовчання пам’ять захисників
України та покладено квіти до
братської могили радянським воїнам,
пам’ятного знаку воїнам-землякам,
монументу патріотам України в смт
Компаніївка.
Аматори
районного
Будинку
культури
презентували
святковий концерт. Покладання квітів
до місць поховань та пам’ятних знаків
захисникам України відбулися також
на території 15 сільських рад району.
Заходи в загальноосвітніх навчальних Проведено.
закладах з нагоди Дня Соборності
України
Відзначення Міжнародного дня рідної Проведено.
мови
Відзначення Міжнародного дня захисту Проведено районне свято „Щасливе
дітей
квітуче дитинство моє”.

13-14 жовтня

Володько Н.І.
Мунтян Н.Б.
Скідан Г.В.

22 січня

Олійник А.В.
Вовк М.М.

21 лютого

Олійник А.В.
Вовк М.М.
Олійник А.В.
Вовк М.М.

Серпнева конференція педагогічних Проведено 29 серпня на базі КЗ
працівників району 2017 року
„Компаніївське НВО”. Взяли участь
представники педагогічних колективів
району в кількості 85 осіб.

28 серпня

01 червня

Олійник А.В.
Вовк М.М.

48.

День знань

Проведено свято Першого дзвоника.

01 вересня

49.

День працівників освіти

Проведено.

02 жовтня

50.

І-ІІ етапи Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін у 2017/2018
навчальному році
ІІ етап Міжнародного конкурсу знавців
української мови імені Петра Яцика
Проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи в засобах
масової інформації з питань соціального
захисту населення
Заходи
із
вшанування
учасників
ліквідаторів аварії на ЧАЕС та осіб, які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Протягом вересня-грудня проведено
районні олімпіади, надіслано заявки
для участі в обласному етапі.
Проведено 25 грудня, взяли участь 76
учнів з 17 навчальних закладів.
Інформація надавалася протягом року в
районній газеті „Степовий край” та на
офіційному
веб-сайті
райдержадміністрації.
Проведено.

ІV квартал

51.
52.

53.

Олійник А.В.
Вовк М.М.
Мунтян Н.Б.
Олійник А.В.
Вовк М.М.
Олійник А.В.
Вовк М.М.

До
01 грудня
Протягом
року

Олійник А.В.
Вовк М.М.
Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

До 26 квітня

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

54.

Підготовка проектів районних програм Виконано.
та змін до них:
Районна програма соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;

І квартал

Олійник А.В.
Кочубей Л.Г.

Протягом
року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Протягом
року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Районна програма соціального захисту
ветеранів війни, праці та дітей війни та
інвалідів на 2017 рік;
Районна програма компенсації особам,
які надають соціальні послуги „Турбота2017”.

55.

56.

Виявлення дітей, які залишилися без
батьківського піклування, дітей, які
перебувають в складних життєвих
обставинах
Ведення обліку дітей, які залишилися без
батьківського піклування, дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

Виявлено 3 дитини, які залишилися без
батьківського піклування. Взято на
облік 46 дітей, які перебувають в
складних життєвих обставинах.
Забезпечено.

57.

58.

59.

60.

Забезпечення надання дитині статусу
дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського
піклування.
Ведення
електронного банку даних та особових
справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей, які
перебувають у складних життєвих
обставинах
Влаштування дітей, які залишилися без
батьківського піклування, дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування. Координація роботи щодо
створення та функціонування прийомних
сімей, дитячих будинків сімейного типу
Захист майнових та житлових прав дітей,
які залишилися без батьківського
піклування,
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених батьківського піклування
Забезпечення реєстрації народження
дитини та розв’язання спорів між
батьками щодо виховання дитини

Надано статус 3 дітям, позбавленим
батьківського піклування.

Протягом
року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Створено 2 прийомні сім’ї і влаштовано
в них 3 дитини.

Протягом
року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Призначено опікунів над майном, що
належить
4
дітям,
позбавленим
батьківського піклування.

Протягом
року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Виконано.

Протягом
року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

61.

62.
63.

64.

65.

66.
67.
68.

Обстеження умов проживання , стану
утримання та виховання дітей в сім’ях,
які перебувають в складних життєвих
обставинах, прийомних дітей, які
проживають у прийомних сім’ях, дітейвихованців дитячих будинків сімейного
типу, дітей, які перебувають 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
Ведення справ з усиновлення

Обстежено умови проживання 40
підопічних, 30 дітей, які проживають в
6 прийомних сім’ях та 40 дітей-сиріт і
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які виховуються у 6 ДБСТ.

Протягом
року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Забезпечено.

Протягом
року
Протягом
року

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

Забезпечено.

Протягом
року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Забезпечено.

Протягом
року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Забезпечено.

Протягом
року
Протягом
року
До 05 січня

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.
Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.
Володько Н.І.
Чередніченко
Ю.В.

Забезпечено.

Здійснення нагляду за дотриманням прав Підготовлено звіт стосовно 2 дітей, які
усиновлених дітей
були усиновлені жителями району.
Скласти графік щорічних та додаткових Виконано в установлений термін.
відпусток
працівників
районної
державної адміністрації

69.

70.

71.

72.

Забезпечити
своєчасне
внесення
пропозицій щодо присвоєння рангів
державним службовцям та здійснювати
контроль за виплатою надбавок за
вислугу років
Здійснити
підготовчу
роботу
по
проведенню першого туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу „Кращий
державний службовець”
Забезпечити виконання плану-графіка
навчання державних службовців в Центрі
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій Кіровоградської
обласної державної адміністрації
Забезпечити підготовку нагородних
матеріалів
щодо
нагородження
відомчими
відзнаками
обласної
державної
адміністрації,
районної
державної адміністрації

Присвоєно черговий ранг 5 державним
службовцям.
Встановлено
стаж
державної служби 24 особам.

Протягом
року

Володько Н.І.
Чередніченко
Ю.В.

Бажаючих взяти участь в конкурсі не
було.

ІІ квартал

Володько Н.І.
Чередніченко
Ю.В.

Відповідно до плану-графіка в Центрі
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
21
особа
пройшла
навчання,
з них
за програмою
тематичного
короткотермінового
семінару-10 осіб, 10- за професійною
програмою,1за
програмою
тематичного
постійно
діючого
семінару.
Забезпечено. Видано 10 розпоряджень
голови райдержадміністрації з питань
нагородження. Підготовлено документи
до
нагородження
відзнаками
облдержадміністрації 7 осіб.

Протягом
року

Володько Н.І.
Чередніченко
Ю.В.

Протягом
року

Володько Н.І.
Чередніченко
Ю.В.

73.

74.

75.

Забезпечення отримання протоколів
виконкомів в електронному вигляді для
проведення
аналізу
структурними
підрозділами
райдержадміністрації
рішень виконкомів селищної, сільських
рад стосовно виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади
Забезпечення взаємодії у роботі районної
державної адміністрації та органів
місцевого самоврядування
Забезпечення організації особистого та
виїзного
прийому
громадян
керівництвом
районної
державної
адміністрації та виїзного прийому
керівництвом
обласної
державної
адміністрації. Проведення попереднього
запису громадян, вивчення питань з
якими вони звертаються, підготовка
необхідного інформаційного матеріалу

Забезпечено отримання протоколів
виконкомів в електронному вигляді.

Протягом
року

Володько Н.І.
Скідан Г.В.

Забезпечено взаємодію у роботі
районної державної адміністрації та
органів місцевого самоврядування.
За січень-грудень 2017 року на
особистому прийомі у керівництва
райдержадміністрації надійшло 38
звернень, на виїзних-44. Загалом
розглянуто 351 звернення, порушено
358 питань, звернулося 821 громадян.
Розглянуто 87 звернень, що надійшли
на „гарячу лінію” облдержадміністрації
та 123 –на Урядову „гарячу лінію”.

Протягом
року

Володько Н.І.
Скідан Г.В.

Щомісяця

Володько Н.І.

76.

77.

78.

79.

Забезпечити звітування перед головою
районної
державної
адміністрації
сільських голів, керівників структурних
підрозділів райдержадміністрації

Забезпечено звітування Гарманівського,
Щомісяця
Володько Н.І.
Виноградівського,
Водянського,
Першотравенського, Голубієвицького,
Коротяцького,
Лозуватського,
Мар’ївського сільських голів та
начальників
відділу
економічного
розвитку, торгівлі та інфраструктури ,
служби у справах дітей, фінансового
управління, відділу культури, туризму
та
культурної
спадщини
райдержадміністрації.
Представлення
в
установленому Направлено листи в судові установи.
Протягом
Володько Н.І.
законодавством
порядку
інтересів
року
райдержадміністрації
в
судових
засіданнях
Комплексні перевірки стану діловодства Проведено
перевірки
у Протягом 1-ІІІ Олійник А.В.
та архівної справи в Водянській, Червоновершківській,
Водянській
кварталів
Фролова А.М.
Гарманівській, Сасівській сільських сільських радах, управлінні Державної
радах,
Компаніївському
технікумі казначейської
служби,
ветеринарної медицини, відділу освіти, Компаніївському коледжі ветеринарної
молоді та спорту райдержадміністрації, медицини.
відділення Державного казначейства
Контрольні перевірки стану діловодства Проведено
у
Голубієвицькій, Протягом 1-ІІІ Олійник А.В.
та архівної справи у фінансовому Коротяцькій сільських радах.
кварталів
Фролова А.М.
управлінні
райдержадміністрації,
Софіївській, Губівській сільських радах

80.

81.

82.

83.

Проведення тематичних перевірок стану
діловодства та архівної справи у
сільських
радах
та
управлінні
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Прийом документів постійного терміну
зберігання від установ, організацій та
сільських рад

Проведено перевірку у
державній адміністрації.

районній Протягом 1-ІІІ Олійник А.В.
кварталів
Фролова А.М.

Прийнято документи від управління
Державної
казначейської
служби,
центральної районної лікарні, відділу
культури, туризму та культурної
спадщини
райдержадміністрації,
Компаніївської
районної
ради,
Нечаївської і Коротяцької сільських та
Компаніївської селищної рад.
документів Виконано.
фонду в

Перевірка
наявності
Національного архівного
архівному відділі
Формування та ведення наглядових справ Виконано.

84. Виконання запитів соціально-правового
характеру
85. Підготовка статті у районну газету
„Степовий край”
86. Надання методичної та практичної
допомоги у підготовці нормативнометодичних документів з архівної справи
87. Надання методичної та практичної
допомоги відповідальним особам за
ведення діловодства з упорядкування
документів

Протягом
року

Олійник А.В.
Фролова А.М.

Протягом
року

Олійник А.В.
Фролова А.М.

Протягом
року
Протягом
року
ІІІ квартал

Виконано.

Протягом
року

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

Виконано.

Протягом
року

Олійник А.В.
Фролова А.М.

Надано відповіді на 63 запити.
Не виконано.

88. Передавання документів до Державного Виконано.
архіву області
89. Розробка
Положення
про
архівні Не виконано.
підрозділи сільських рад та організацій
району

1.

2.

3.

4.

5.

ІІ квартал
ІІІ квартал

VІІ. Заходи щодо здійснення контролю
Про
затвердження
заходів
, Надано інформації у встановлені Щомісяця до
спрямованих
на
забезпечення терміни.
05 числа
своєчасної та у повному обсязі оплати
місяця,
та погашення існуючої заборгованості
наступного за
за використані енергоносії
звітним
кварталом
Про план роботи із виконання завдань Надано інформації у встановлені
Лютий,
Державної стратегії регіонального терміни.
грудень
розвитку на період до 2020 року
Про
заходи
щодо
своєчасного Надано інформації у встановлені Щомісяця до
отримання дозволів на спеціальне терміни.
10 числа
водокористування
підприємствами,
місяця,
установами, організаціями комунальної
наступного за
сфери
звітним
кварталом
Про створення обласного матеріального Надано інформації у встановлені До 25 числа
резерву для запобігання і ліквідації терміни.
останнього
наслідків надзвичайних ситуацій
місяця
кварталу
Здійснення
моніторингу
цін
на Надано інформації у встановлені
Щодекади
продовольчі
товари
та
послуги, терміни.
визначені підпунктом 1 пункту 2

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

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.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Пілотного проекту
Про заходи щодо стабілізації цінової Надано інформації
ситуації на продовольчому ринку терміни.
області
Про
оцінювання
роботи
щодо Надано інформації
залучення інвестицій
терміни.

у

встановлені

Щодекади

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

у

встановлені

До 02 лютого
та до 02
серпня
До 01 лютого

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

До 01 лютого
та до 05 числа
другого
місяця, що
настає за
звітним
кварталом
встановлені До 20 червня
та 25 грудня

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

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

Про заходи щодо виконання в області
Плану заходів на 2015-2017 роки із
реалізації
Державної
стратегії
регіонального розвитку на період до
2020 року
Про організацію Плану заходів на 20152017 роки із реалізації Стратегії
розвитку Кіровоградської області на
період до 2020 року

Надано інформації
терміни.

у

встановлені

Надано інформації
терміни.

у

встановлені

Про залучення, використання та
моніторинг міжнародної технічної
допомоги на території району
Про забезпечення належних умов
експлуатації електромережі
Про організацію виконання та контроль
за виконанням регіональної програми
розвитку
малого
та
середнього
підприємництва у Кіровоградській
області на 2016-2018 роки

Надано інформації
терміни.

у

Надано інформації
терміни.
Надано інформації
терміни.

у

встановлені

До 26 січня

у

встановлені

Щокварталу
до 10 числа
наступного
місяця за
звітним

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

Про
формування
прогнозних
показників щодо обсягів замовлення на
підготовку фахівців та робітничих
кадрів
Про стан мінерально-сировинної бази
Кіровоградської області та перспективи
її розвитку
Про забезпечення реалізації державної
регуляторної політики в області
Про стан справ у районі

Надано інформації
терміни.

у

встановлені

кварталом
До 15 серпня

Надано інформації
терміни.

у

встановлені

Щокварталу

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

інформації

у

встановлені

Щокварталу

інформації

у

встановлені

Щомісяця

інформації

у

встановлені

До 01 лютого

інформації

у

встановлені

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

Через 5 днів
після
оприлюдненн
я показників
на офіційному
веб-сайті
ДЕРТ
Протягом
Ткаченко О.В.
року
Панасюк Ю.І.

Надано
терміни.
Надано
терміни.
Про
посилення
охорони
ліній Надано
електрозв’язку на території області
терміни.
Про проведення моніторингу та оцінки Надано
результативності реалізації державної терміни.
регіональної політики

Контроль та аналіз цільових видатків на
фінансування
бюджетних
установ
згідно із затвердженими кошторисами
Контроль та системний аналіз за
плановими
показниками
дохідної
частини бюджету
Контроль за недопущенням утворення
дебіторської
та
кредиторської

Здійснено.
Забезпечено
бюджету.

виконання

Здійснено контроль.

місцевого

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Панасюк Ю.І.

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Панасюк Ю.І.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

заборгованості по установах, що
утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів
Інформування
щодо
кількісних
показників влаштування дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, під опіку, піклування,
прийомні
сім’ї,
дитячі
будинки
сімейного типу
Інформування про розвиток в районі
сімейних форм виховання дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування
Інформування щодо проведення рейдів
„Діти вулиці”, „Вокзал”
Інформування щодо роботи з дітьми,
які перебувають в складних життєвих
обставинах
Інформування щодо захисту житлових і
майнових прав дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування
Про
шефство
над
військовими
частинами Збройних Сил України, які
дислокуються на території області,
формуваннями
Військово-Морських
Сил України
та підрозділами
Державної
прикордонної
служби
України
Про
Антикорупційну
раду,

Надано інформацію в службу у справах
дітей облдержадміністрації.

Щокварталу

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Надано інформацію в службу у справах
дітей облдержадміністрації.

Щокварталу

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Щомісяця

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

Проведено 16 рейдів.
Надано інформацію в службу у справах
дітей облдержадміністрації.

Щокварталу

Надано інформацію в службу у справах
дітей облдержадміністрації.

Щокварталу

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Виконано та проінформовано
облдержадміністрацію.

До 01 числа
кварталу

Володько Н.І.
Ходіневич П.С.

Виконано та проінформовано

До 01 числа

Володько Н.І.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

затвердження плану заходів щодо
посилення
взаємодії
облдержадміністрації, правоохоронних
органів та громадськості області у
сфері запобігання і протидії корупції
Про затвердження обласних заходів з
виконання Державної програми щодо
реалізації
засад
державної
антикорупційної політики в Україні на
2015-2017 роки
Перевірка готовності господарського
комплексу до роботи в осінньозимовий період 2017/2018 року
Контроль за виконанням будівельних
норм при встановленні СМАФ
Контроль за водозабезпеченням смт
Компаніївка та населених пунктів
району
Контроль по сплаті за енергоносії
житлово-комунальними
підприємствами
Контроль за виплатою орендної плати
за
оренду
землі
та
майна
агроформуваннями району
Контроль за рівнем середньомісячної
заробітної плати працівників сільського
господарства
Здійснення контролю за проведенням
комплексу
польових робіт в

облдержадміністрацію.

Виконано та проінформовано
облдержадміністрацію.

Перевірено заклади освіти, охорони
здоров’я та культури щодо готовності
до опалювального сезону.
Виконано.
Проконтрольовано
своєчасність
ліквідації поривів на селищному
водогоні.
Здійснено контроль за своєчасністю
оплати за електроенергію.

кварталу

Ходіневич П.С.

Щокварталу
до 05 числа
наступного за
кварталом
місяця
червеньжовтень

Володько Н.І.
Ходіневич П.С.

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Маслюкова О.О.
Ткаченко О.В.
Маслюкова О.О.

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Маслюкова О.О.

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Маслюкова О.О.

Контроль здійснено.

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Контроль здійснено.

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Контроль здійснено.

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

37.

38.
39.
40.
41.

42.

43.
44.

45.
46.
47.

агроформуваннях району
Здійснення контролю за виконанням
зведеної виробничої програми по
тваринництву на період зимівлі худоби
2016/2017 років
Моніторинг виробництва продукції
підприємств харчової промисловості
Контроль за формуванням електронної
бази даних інвестиційних проектів
Аналіз та прогноз розвитку суспільнополітичних процесів в районі
Здійснення контролю щодо економного
витрачання бюджетних коштів на
оплату енергоносіїв
Здійснення контролю за станом
виплати заробітної плати та наявності
заборгованості з заробітної плати
працівникам закладів культури району
Здійснення
моніторингу
виплати
заробітної плати в районі
Про виконання обласного плану заходів
щодо запобігання бездомності на
період до 2018 року
Робота з діючими електронними
картками двійників пільговиків
Призначення та виплата житлових
субсидій
Про надання допомоги, вирішення
соціально-побутових проблем

Контроль здійснено, програму здано в
департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
в
лютому 2017 року.
Контроль здійснено.
Контроль здійснено.

І квартал

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Протягом
року
Щопонеділка

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.
Ткаченко О.В.
Базан О.Р.
Володько Н.І.

Виконано.

Щоденно

Заборгованість відсутня.

Щомісяця

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Заборгованість відсутня.

Щомісяця

Олійник А.В.
Мунтян Н.Б.

Проведено. Заборгованість відсутня.

Щомісяця

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

Виконано.

Щокварталу

Виконано.

Щомісяця

Виконано.

Щомісяця

Виконано.

Щокварталу

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

54.

Про організацію виконання Закону Виконано.
Щомісяця
України „Про адміністративні послуги”
Про створення нових робочих місць
Створено 167 нових робочих місць. До 10 числа
Проведено 39 експертиз атестації
щомісяця
робочих
місць.
Перевірено
148
підприємств.Стан
охорони
праці
вивчено на 136 підприємствах.
Перевірка структурних підрозділів Здійснено перевірку відповідно до
ІV квартал
районної державної адміністрації щодо плану роботи сектору управління
стану кадрової роботи
персоналом
апарату
райдержадміністрації.
Про
організацію
контролю
за Виконано.
До 05 січня та
здійсненням
органами
місцевого
05 липня
самоврядування
делегованих
повноважень
місцевих
органів
виконавчої влади
Про
організацію
контролю
за Виконано.
Протягом
здійсненням
органами
місцевого
року
самоврядування
делегованих
повноважень органів виконавчої влади
Щодо вдосконалення планування
Виконано.
До 15 числа
щомісяця
Про щоденне оперативне інформування Виконано.
Щодня

55.

Про паспорт району

56.

Про
оформлення
Кіровоградської області

48.
49.

50.

51.

52.

53.

Виконано.
паспорта Виконано.

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

Володько Н.І.
Чередніченко
Ю.В.
Володько Н.І.
Скідан Г.В.

Володько Н.І.
Скідан Г.В.

Володько Н.І.
Скідан Г.В.
Володько Н.І.
Скідан Г.В.
Щокварталу Володько Н.І.
Скідан Г.В.
До 05 березня Володько Н.І.
Скідан Г.В.

57.

Про висловлення недовіри

Виконано.

Щокварталу

58.

Про протестні заходи

Виконано.

Щодня

59.

Підготовка статистичної звітності щодо
кількості
звернень
суб’єктів
підприємницької
діяльності
до
адміністратора
Підготовка контрольних інформацій та
звітності щодо кількості звернень
громадян
за
отриманням
адміністративних послуг, кількості
виданих документів
та іншої
інформації
щодо
функціонування
ЦНАП
Здійснення контролю за дотриманням
суб’єктами
надання
адмінпослуг
термінів розгляду заяв та надання
документів
Здійснювати щоденний контроль за
проходженням,
підготовкою
та
оформленням службових документів, їх
своєчасним виконанням, правильністю
користування документами в апараті та
структурних
підрозділах
райдержадміністрації
Робота з комп’ютерними програмами
по реєстрації вхідних документів

Виконано.

У визначені
терміни

Володько Н.І.
Скідан Г.В.
Володько Н.І.
Скідан Г.В.
Ткаченко О.В.
Дахно Т.А.

Виконано.

У визначені
терміни

Ткаченко О.В.
Дахно Т.А.

Виконано.

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Дахно Т.А.

Виконано.

Щоденно

Володько Н.І.
Маслюкова А.Л.

Виконано.

Протягом
року

Володько Н.І.
Маслюкова А.Л

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Здійснення періодичного поновлення
персональних даних Реєстру виборців
відповідно до наданих установами,
організаціями відомостей
Здійснення
візуального
та
автоматизованого контролю повноти і
коректності
персональних
даних
Державного реєстру виборців
Опрацювання та внесення відповідних
змін до бази даних АІТС ДРВ на основі
завантажених
файлів
відомостей
щомісячного поновлення персональних
даних Реєстру
Підготовка та формування запитів до
установ, організацій щодо уточнення
ідентифікаційних персональних даних
Виконання доручень Розпорядника
реєстру виборців щодо внесення змін
до бази реєстру, зокрема знищення
кратних включень
Надання
відділу
адміністрування
Державного
реєстру
виборців
облдержадміністрації інформації щодо
призначення в установлений строк
повторних та проміжних місцевих
виборів територіальними виборчими
комісіями, в також виділення коштів з
місцевих бюджетів на їх проведення

Виконано.

До 05 числа
щомісяця

Володько Н.І.
Чура Л.С.

Виконано.

Протягом
року

Володько Н.І.
Чура Л.С.

Виконано.

До 20 числа
щомісяця

Володько Н.І.
Чура Л.С.

Виконано.

Протягом
року

Володько Н.І.
Чура Л.С.

Виконано.

Протягом
року

Володько Н.І.
Чура Л.С.

Виконано.

До 01 числа
щомісяця

Володько Н.І.
Чура Л.С.

70.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Перевірка структурних підрозділів
Протягом
райдержадміністрації, селищної та
року
сільських рад щодо роботи зі
зверненнями громадян
VIІІ. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя
Моніторинг
реалізації
заходів
,
спрямованих на забезпечення своєчасної
та у повному обсязі оплати та погашення
існуючої заборгованості за використані
енергоносії
Моніторинг цінової ситуації на ринку
основних продовольчих товарів
Моніторинг реалізації заходів стану
справ у районі
Моніторинг показників, за якими
здійснюється
оцінка
соціальноекономічного розвитку

Володько Н.І.

Виконано.

До 05 числа
щомісяця

Ткаченко О.В.
Матушенко С.В.

Виконано.

Щодекади

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

Виконано.

Щомісяця до
30 числа
Виконано.
Через 5 днів
після
оприлюдненн
я показників
на офіційному
веб-сайті
облдержадмін
істрації
Моніторинг стану справ в житлово- Перевірено відповідність тарифів на
Протягом
Ткаченко О.В.
комунальних підприємствах району
житлово-комунальні
послуги
року
Маслюкова О.О.
економічно обґрунтованим.
Про роботу дитячих таборів відпочинку Відпочили в пришкільних таборах 988
Травень –
Олійник А.В.
на базі загальноосвітніх шкіл району в учнів району.
червень
Вовк М.М.
червні 2017 року

7.

8.

9.

10.

11.

Про підготовку навчальних закладів
району до роботи в новому 2017/2018
навчальному році
Про стан підготовки закладів освіти
району до роботи в осінньо-зимовий
період

Здійснено
перевірку
закладів протягом серпня.

навчальних

Серпень

Олійник А.В.
Вовк М.М.

Протягом вересня-жовтня вивчено
питання. Розглянуто на засіданні
колегії при відділі освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації 31 жовтня.
Перевірка стану виховної роботи з Не здійснювалися.
дітьми у навчальних закладах, за місцем
проживання, а також у разі необхідностіумови роботи працівників молодше 18
років на підприємствах, установах,
організаціях усіх форм власності
Визначення
темпів
зростання Виконано.
(зменшення) обсягу валової продукції
сільського господарства
Перевірки
стану
здійснення На виконання розпорядження голови
виконкомами сільських рад делегованих райдержадміністрації від 13 грудня
повноважень органів виконавчої влади:
2016 року № 301-р (зі змінами)
Мар’ївська сільська рада
проведено перевірки в установлені
Голубієвицька сільська рада
терміни, підготовлено акти перевірки та
Червоновершківська сільська рада
розглянуто питання на засіданнях
колегії
райдержадміністрації.
За
наслідками
засідань
видано
розпорядження
голови
райдержадміністрації.

Жовтень

Олійник А.В.
Вовк М.М.

Протягом
року

Олійник А.В.
Карандєєв Ю.В.

Протягом
року

Ткаченко О.В.
Базан О.Р.

Лютий
Травень
Жовтень

Володько Н.І.
Робоча група

