План
роботи Онуфріївської районної державної адміністрації на ІV квартал 2017 року
№
п/п
1

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу
3

2

Термін
виконання
4

Відповідальні
виконавці
5

І. Засідання колегії районної державної адміністрації
1

2

Про виконання програми соціально-економічного
розвитку Онуфріївського району та підсумки
виконання місцевих бюджетів за 9 місяців 2017
року
Про хід виконання розпорядження голови
райдержадміністрації від 14 червня 2013 року
№185-р «Про удосконалення соціальної робот и з
сім’ями, які опинилися в складних життєвих
обставинах»

3

Про виконання делегованих повноважень
виконкомом Зибківської сільської ради згідно з
вимогами Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

4

Про підсумки роботи територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Онуфріївського району за 10 місяців 2017
року
Про стан кадрової роботи, впровадження Закону
України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ
«Про державну службу» та засади запобігання
корупції в апараті та структурних підрозділах

5

Вивчення стану соціальноекономічного розвитку Онуфріївського
району за 9 місяців 2017 року

27 жовтня

Постанова Кабінету Міністрів України
від 21.11.2013 р. №896 «Про
затвердження порядку виявлення
сімей(осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах,
надання їм соціальних послуг та
здійснення соціального супроводу
таких сімей (осіб)»
Постанова Кабінету Міністрів України
від 9 березня 1999 року №339 «Про
затвердження порядку контролю за
здійсненням органами місцевого
самоврядування делегованих
повноважень органів виконавчої
влади» із змінами
Положення про територіальний центр
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Онуфріївського
району
Закони України «Про державну
службу» та «Про запобігання корупції»

27 жовтня

Дуднік І.В.
Нестерова О.В.
Калантаєвська С.М
Зозуля О.В.
Дуднік І.В.
Фірсова В.Б.
Залюбовська О.А.
Самородченко О.Г.

24 листопада

Євтушенко О.Ю.
Постриган Н.І.

24 листопада

Дуднік І.В.
Данилів Н.О.

24 листопада

Євтушенко О.Ю.
Вакуленко Л.І.
Шемет О.М.

2

6

районної державної адміністрації
Про хід виконання розпорядження голови
райдержадміністрації від 15 травня 2007 року
№247-р «Про впровадження енергозберігаючих
технологій»

Аналіз стану виконання програми з
енергоефективності та
енергозбереження на 2012-2015 роки
та розпорядження голови
райдержадміністрації

29 грудня

Дуднік І.В.
Явтушенко М. І.

По
необхідності

Дуднік І.В.
Нестерова О.В.

По
необхідності
По
необхідності
Щокварталу

Дуднік І.В.
Нестерова О.В.
Дуднік І.В.
Нестерова О.В.
Дуднік І.В.
Нестерова О.В.
Дуднік І.В.
Нестерова О.В.
Дуднік І.В.
Нестерова О.В.

ІІ. Засідання

7

Робочої групи по контролю і забезпеченню
стабільності цін на основні види хлібо- та
хлібобулочних виробів
Ради з питань залучення іноземних інвестицій при
районній державній адміністрацій
Робочої групи по координації і контролю ситуації
на споживчому ринку
Координаційної ради з питань розвитку
підприємництва
Координаційної ради з питань безпеки дорожнього
руху
Міжвідомчої робочої групи по контролю за
оптовою та роздрібною торгівлею спиртом,
алкогольними напоями та тютюновими виробами
Районної ради безпеки життєдіяльності

8

Ради регіонального розвитку району

9

Комітету забезпечення доступності інвалідів та
інших маломобільних груп населення до об’єктів
соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури

1

2
3
4
5
6

З метою забезпечення стабільності цін
на основні види хлібо- та
хлібобулочних виробів
З метою залучення інвестицій
Проведення контролю за ситуацією на
споживчому ринку
Сприяння розвитку малого і
середнього бізнесу
З метою забезпечення безпеки
дорожнього руху
З метою контролю за торгівлею
спиртом, алкогольними напоями та
тютюновими виробами
З метою недопущення виробничого
травматизму та забезпечення охорони
праці в районі
Розпорядження голови районної
державної адміністрації від 29 травня
2015 року №150-р «Про утворення
Ради регіонального розвитку району»
Створення безперешкодного
життєвого середовища для інвалідів та
інших маломобільних груп населення

Щокварталу
По
необхідності
Листопад

Самородченко С.М.
Кириленко О.М.

Щокварталу

Самородченко С.М.
Євтушенко О.Ю.
Постриган Н.І.

По
необхідності

Дуднік І.В.
Явтушенко М.І.

3

Робочої групи з організації та координації роботи
місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, територіальних органів
міністерств і відомств України з питань легалізації
заробітної плати та «тіньової» зайнятості
населення в Онуфріївському районі
Робочої групи з перевірки повного комплекту
документів для визначення даних про заробітну
плату працівників за роботу в зоні відчуження
Тристоронньої соціально-економічної ради

Виявлення робочих місць без
оформлення трудових відносин

13

Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної
рівності, демографічного розвитку, запобігання
насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

14

Районного штабу та робочої групи штабу з
питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням
громадян України, які переміщуються з тимчасово
окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції
Опікунської ради районної державної адміністрації
з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які
потребують опіки і піклування
Районної тимчасової
міжвідомчої робочої групи

З метою забезпечення механізму
взаємодії органів виконавчої влади та
установ з питань попередження
насильства в сім’ї
Надання всебічної допомоги прибулим
на територію району

10

11

12

15

16

17

Ради відділу культури і туризму районної
державної адміністрації

18

Консультативні ради з питань охорони культурної
спадщини
Колегії відділу освіти районної державної
адміністрації

19

Щомісяця

Дуднік І.В.
Тарабан О.В.

Відповідно до законодавства

По мірі
необхідності

Дуднік І.В.
Тарабан О.В.

Відповідно до законодавства

Один раз у
півріччя
Один раз у
квартал

З метою забезпечення прав
повнолітніх осіб, які потребують опіки
і піклування
З метою підвищення рівня оплати
праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної
заробітної плати
Згідно з Положенням про відділ
культури і туризму
райдержадміністрації
Збереження об’єктів національної
історичної та культурної спадщини
Згідно з Положенням про відділ освіти
райдержадміністрації

Самородченко С.М.
Тарабан О.В.
Дуднік І.В.
Тарабан О.В.
Похила Л.В.

По мірі
необхідності

Дуднік І.В.
Тарабан О.В.

По мірі
необхідності

Дуднік І.В.
Тарабан О.В.

Один раз в
місяць

Самородченко С.М.
Тарабан О.В.

Щомісяця

Дуднік І.В.
Балим С.О.

Щокварталу
Грудень

Дуднік І.В.
Балим С.О.
Дуднік І.В.
Самородченко О.Г.

4

20

Координаційної ради з гуманітарних проблем

Реалізація гуманітарної політики

Листопад

21

Координаційної ради з питань профілактики
боротьби з наркоманією та із захворюванням на
СНІД
Медичної ради центральної районної лікарні

Виконання районних заходів

Грудень

Відповідно до основних положень
статуту Онуфріївської центральної
районної лікарні
Згідно плану роботи Ради та з метою
відкритості діяльності органів
виконавчої влади
З метою реалізації державної
молодіжної політики

Жовтень

22

23

Громадської ради при районній державній
адміністрації

24

Координаційної ради з питань молодіжної
політики

25

Координаційної ради із забезпечення моніторингу
та оцінки ходу виконання цільової соціальної
програми розвитку фізичної культури і спорту на
2012-2016 роки
Федерації по футболу в Онуфріївському районі

Вивчення стану виконання районної
цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 20122016 роки
З метою підготовки до районного
чемпіонату по футболу

Щопівроку

Засідання координаційної ради з питань
профілактики наркоманії та протидії злочинності,
пов’язаної з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів при
районній державній адміністрації
Ради по роботі з кадрами

Формування здорового способу життя,
протидія поширенню наркоманії та
злочинності, пов’язаної з незаконним
обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів
Відповідно до положення про Раду

Жовтень

26

27

28

ІІІ. Засідання комісій районної державної адміністрації

Щокварталу
Щокварталу

Жовтень

Щокварталу

Галаган Н.М.
Дуднік І.В.
Самородченко О.Г.
Дуднік І.В.
Самородченко О.Г.
Дуднік І.В.
Іванченко Л.О.
Горобець Л.М.
Дуднік І.В.
Єрмакова І.М.
Дуднік І.В.
Чаун С.М.
Залюбовська О.А.
Самородченко О.Г.
Дуднік І.В.
Чаун С.М.
Винник Г.С.
Робота С.М.
Пугач С.І.
Чаун С.М.
Винник Г.С.
Інструктори по спорту
Дуднік І.В.
Фірсова В.Б.

Євтушенко О.Ю.
Вакуленко Л.І.

5

Районна комісія з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків та
ефективного використання бюджетних коштів
Районна комісія з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
Районна евакуаційна комісія

Відповідно до законодавства

Щомісяця

В разі надзвичайних ситуацій

Щокварталу

4

Районна постійно діюча комісія з питань розгляду
звернень громадян райдержадміністрації

Відповідно до Положення про комісію

5

Районна комісія з питань санації, реструктуризації
та банкрутства
Комісія з питань охорони праці районної
державної адміністрації
Районна комісія з питань проведення перевірки
використання земель селищних та сільських рад
Онуфріївського району за їх цільовим
призначенням
Районна комісія з питань проведення
інвентаризації укладених договорів оренди водних
об’єктів на території району

З метою вивчення інформації про стан
справ підприємств - банкрутів
Відповідно до ЗУ «Про охорону праці»

1

2
3

6
7

8

9
10

11

12

Районна постійно діюча комісія з локалізації та
ліквідації карантинних організмів
Районна комісія з питань проведення перевірки
місць водозаборів для задоволення потреб
населення, розташованих на території
Онуфріївського району
Конкурсна комісія на заміщення вакантних посад
державних службовців
Засідання районної комісії з питань призначення
державної соціальної допомоги малозабезпеченим

В разі надзвичайних ситуацій

Відповідно до законодавства

З метою вивчення інформації про стан
справ з укладенням договорів оренди
водних об’єктів та отримання дозволів
на спеціальне водокористування
орендарями водних об’єктів
Відповідно до законодавства
Відповідно до законодавства

Постанова Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 року №246
Поліпшення становища
малозабезпечених верств населення

Самородченко С.М.
Калантаєвська С.М.

Самородченко С.М.
Кириленко О.М.
Щокварталу
Самородченко С.М.
Кириленко О.М.
Щомісяця
Самородченко С.М.
Євтушенко О.Ю.
Постриган Н.І.
Двічі на рік
Дуднік І.В.
Нестерова О.В.
Щопівріччя
Дуднік І.В.
Данилова О.Л.
Протягом року, Дуднік І.В.
по мірі
Зозуля О.В.
необхідності
Щокварталу

Дуднік І.В.
Зозуля О.В.

По мірі
необхідності
По мірі
необхідності

Дуднік І.В.
Зозуля О.В.
Дуднік І.В.
Зозуля О.В.

Протягом року,
по мірі
необхідності
Щомісяця

Дуднік І.В.
Євтушенко О.Ю.
Вакуленко Л.І.
Дуднік І.В.
Тарабан О.В.

6

13

14

15

16

17

сім’ям, соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам, житлових субсидій та
надання пільг
Районної комісії з питань погашення
заборгованості із виплати заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій та інших
соціальних виплат
Комісії з розгляду питань надання грошової
допомоги постраждалим та внутрішньо
переміщеним особам
Спеціальної районної комісії для вжиття заходів
щодо запобігання різкому зростанню безробіття
під час масового вивільнення працівників
Комітет забезпечення доступності інвалідів та
інших маломобільних груп населення до об’єктів
соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури
Районна комісія з питань суспільної моралі

18

Районна комісія з питань захисту прав дитини при
районній державній адміністрації

19

Комісія сприяння дотриманню законодавства про
свободу совісті та релігійні організації

20

Спостережна комісія районної державної
адміністрації

Відповідно до законодавства

Щомісяця

Самородченко С.М.
Тарабан О.В.

Забезпечення соціального захисту
постраждалих осіб та осіб, які
перебувають у складних життєвих
обставинах
Постанова Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2013 року №305

По мірі
необхідності

Дуднік І.В.
Тарабан О.В.

По мірі
необхідності

Дуднік І.В.
Тарабан О.В.

Створення безперешкодного
життєвого середовища для інвалідів та
інших маломобільних груп населення

По
необхідності

Дуднік І.В.
Явтушенко М.І.

З метою координації зусиль місцевих
органів влади та громадськості району
у сфері захисту суспільної моралі
Постанова Кабінету Міністрів України
від 24вересня 2008 року № 866
«Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов’язаної із захистом
дітей»
Згідно плану роботи комісії та з метою
додержання чинного законодавства
про релігійні організації
У відповідності до чинного
законодавства

Щокварталу

Дуднік І.В.
Балим С.О.

ІУ. Наради, семінари

Щомісяця

Дуднік І.В.
Залюбовська О.А.

Щокварталу

Дуднік І.В.
Єрмакова І.М.

Щокварталу

Євтушенко О.Ю.
Шемет О.М.

7

1

2

Наради у голови районної державної адміністрації
з керівниками структурних підрозділів районної
державної адміністрації, установ, організацій,
підприємств району за окремим планом
Наради-семінари з керівниками управлінь, відділів
райдержадміністрації, сільськими і селищними
головами, секретарями сільських і селищних рад

Розпорядження голови
райдержадміністрації від 24 червня
2015 року №180-р «Про Регламент
районної державної адміністрації»
Розпорядження голови
райдержадміністрації від 24 червня
2015 року №180-р «Про Регламент
районної державної адміністрації»
Аналіз виконання Програми соціальноекономічного розвитку району

Щопонеділка

Самородченко С.М.
Євтушенко О.Ю.
Постриган Н.І.

Щомісяця

Самородченко С.М.
Євтушенко О.Ю.
Постриган Н.І.

Щомісяця

Самородченко С.М.
Дуднік І.В.
Калантаєвська С.М.
Самородченко С.М.
Дуднік І.В.
Калантаєвська С.М.
Дуднік І.В.
Нестерова О.В.
Калантаєвська С.М.
Зозуля О.В.
Дуднік І.В.
Нестерова О.В.
Явтушенко М.І.
Пугач І.В.
Каблашов В.І.
Дуднік І.В.
Нестерова О.В.
Явтушенко М.І.

3

Нарада з головними розпорядниками коштів щодо
виконання показників Програми соціальноекономічного розвитку району на 2017 рік

4

Нарада з головними розпорядниками коштів про
стан фінансово-бюджетної дисципліни в районі

Дотримання бюджетного
законодавства

Щомісяця

5

Нарада з головними розпорядниками коштів
районного бюджету про стан запровадження
програмно-цільового методу планування та
виконання бюджету
Нарада з керівниками відповідних служб щодо
стану розрахунків за спожиті енергоносії

Дотримання бюджетного
законодавства

ІV квартал

Забезпечення своєчасних розрахунків
за енергоносії

Щомісяця

Нарада з сільськими, селищними головами,
«Світловодський райавтодор» ДПР в
Онуфріївському районі про виконання завдань по
ремонту та експлуатації комунальних доріг в
районі та їх підготовки до осінньо-зимового
періоду на 2016-2017 роки
Нарада з дорожніми службами щодо
обслуговування доріг загальнодержавного та
районного значення
Нарада з керівниками сільськогосподарських

Покращення благоустрою населених
пунктів району та забезпечення
безпеки руху на автошляхах

Протягом
кварталу

Покращення благоустрою населених
пунктів району та забезпечення
безпеки руху на автошляхах
З метою підведення підсумків роботи

Протягом
кварталу

6

7

8

9

Щомісяця

Дуднік І.В.
Нестерова О.В.
Явтушенко М.І.
Дуднік І.В.

8

підприємств та спеціалістами відділу
агропромислового розвитку райдержадміністрації
Нарада з керівниками сільськогосподарських
формувань з питання щодо виплати заробітної
плати
Нарада з сільськими, селищними головами,
представниками громадських організацій з питань
щодо реалізації на території району законів, які
визначають напрямки впровадження механізму
децентралізації на Україні
Нарада з окремими сільськими, селищними
головами та керівниками сільських та селищних
комунальних підприємств по питанню стану
систем водопостачання та водовідведення
Нарада з сільськими, селищними головами,
керівниками галузей освіти, охорони здоров’я,
культури, КП «Теплокомуненерго» по питанню
проходження опалювального сезону у 2017 році
Нарада з керівниками навчальних закладів

агропромислового комплексу району
за звітний період
З метою виплати не менше
встановленої чинним законодавством
України заробітної плати
Виконання розпорядження голови
районної державної адміністрації від
02жовтня 2015 року №279

Постійно
протягом
кварталу
Щомісяця

Дуднік І.В.
Зозуля О.В.

Забезпечення населення якісною
водою та стабільним водовідведенням

Протягом
кварталу

Дуднік І.В.
Явтушенко М.І.

Забезпечення сталого проходження
опалювального сезону

Жовтеньгрудень

Дуднік І.В.
Явтушенко М.І.

З метою організації навчальновиховного процесу

Листопад
Грудень

15

Нарада з завідуючими дошкільних навчальних
закладів

Грудень

16

Нарада з керівниками навчальних закладів про
профілактику правопорушень, попередження
злочинності серед неповнолітніх

З метою організації навчальновиховного процесу у дошкільних
закладах
З метою попередження злочинності
серед неповнолітніх

Дуднік І.В.
Самородченко О.Г.
Бішінтєєва О.В.
Дуднік І.В.
Самородченко О.Г.
Антонішен Л.Г.
Дуднік І.В.
Самородченко О.Г.
Пасічник Н.М.

17

Семінар із залученням громадських організацій за
програмами «Розвиток життєвих навичок серед
дітей, які мають девіантну поведінку
Семінар-нарада з лікарями та медперсоналом
центральної районної лікарні та КЗ «Центр
первинної медико-санітарної допомоги

10

11

12

13

14

18

Захист прав дітей, які здійснили
правопорушення
З метою належної організації роботи
та забезпечення надання медичної
допомоги населенню району

Зозуля О.В.

Грудень

Протягом
кварталу
Щоп’ятниці

Дуднік І.В.
Явтушенко М.І.

Дуднік І.В.
Залюбовська О.А.
Фірсова В.Б.
Дуднік І.В.
Іванченко Л.О.
Горобець Л.М.

9

Онуфріївського району»
19

Нарада з тренерами-викладачами ДЮСШ
«Юність»

20

Семінар-нарада з сільськими і селищними
головами, керівниками управлінь, відділів
райдержадміністрації про дотримання
держслужбовцями вимог Законів України «Про
державну службу» та «Про запобігання корупції»

Виконання масових розрядів з видів
спорту учнями ДЮСШ, вивчення
стану роботи відділень ДЮСШ
«Юність»
З метою недопущення корупційних
діянь серед посадових осіб органів
місцевого самоврядування та
райдержадміністрації

Жовтень

Жовтень

Дуднік І.В.
Чаун С.М.
Винник Г.С.
Робота С.М
Євтушенко О.Ю.
Вакуленко Л.І.
Шемет О.М.

V. Організаційні заходи
1

Забезпечення організації здійснення особистого
прийому громадян головою районної державної
адміністрації

Розпорядження голови
райдержадміністрації від 24 червня
2015 року №180-р «Про Регламент
районної державної адміністрації»

2

Забезпечення організації здійснення особистого
прийому громадян першим заступником голови
районної державної адміністрації

-//-

3

Забезпечення організації здійснення особистого
прийому громадян заступником голови районної
державної адміністрації

-//-

4

Забезпечення організації здійснення особистого
прийому громадян керівником апарату районної
державної адміністрації

-//-

Протягом
кварталу,
перший та
третій
понеділок
місяця
Протягом
кварталу,
перший та
третій вівторок
місяця
Протягом
кварталу,
друга та
четверта
п’ятниця
місяця
Протягом
кварталу,
другий та

Самородченко С.М.
Постриган Н.І.
Альшанова І.І.

Дуднік І.В.
Постриган Н.І.
Альшанова І.І.
Заступник голови
РДА,
Постриган Н.І.
Альшанова І.І.
Євтушенко О.Ю.
Постриган Н.І.
Альшанова І.І.

10

четвертий
вівторок місяця
Відповідно
Самородченко С.М.
до
Дуднік І.В.
графіка
Заступник голови
РДА,
Євтушенко О.Ю.
Постриган Н.І.
Альшанова І.І.
Відповідно
Самородченко С.М.
до
Євтушенко О.Ю.
графіка
Постриган Н.І.
Альшанова І.І.

5

Забезпечення організації здійснення виїзних
прийомів громадян керівництвом району на
території сільських, селищної рад

Розпорядження голови
райдержадміністрації від 24 червня
2015 року №180-р «Про Регламент
районної державної адміністрації»

6

Забезпечення організації здійснення особистого
звітування перед головою районної державної
адміністрації керівників структурних підрозділів
районної державної адміністрації та сільських,
селищних голів
Забезпечення здійснення додаткових заходів щодо
економного витрачання бюджетних коштів

Розпорядження голови
райдержадміністрації від 24 червня
2015 року №180-р «Про Регламент
районної державної адміністрації»
Згідно з чинним законодавством

Щомісяця

Виконання заходів щодо розвитку
агропромислового комплексу району та
забезпечення організації заходів з виконання указів
Президента України, доручень, постанов Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України з питань
агропромислового розвитку спеціалістами відділу
агропромислового розвитку райдержадміністрації

З метою виконання заходів щодо
розвитку агропромислового комплексу
району та забезпечення організації
заходів з виконання указів Президента
України, доручень, постанов
Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України з питань
агропромислового розвитку
спеціалістами відділу
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
З метою недопущення заборгованості
по виплаті заробітної плати
З метою недопущення вирубки дерев в
полезахисних лісонасадженнях
Організація та проведення операції
«Новорічна ялинка»

Протягом
кварталу

7

8

Здійснення контролю за виплатою заробітної плати
сільськогосподарськими підприємствами
10 Проведення заходів щодо охорони та збереження
полезахисних лісонасаджень
11 Проведення заходів щодо охорони, збереження та
невиснажливого використання хвойних насаджень
9

Постійно
Грудень
Постійно

Самородченко С.М.
Дуднік І.В.
Калантаєвська С.М.
Дуднік І.В.
Зозуля О.В.

Дуднік І.В.
Зозуля О.В.
Дуднік І.В.
Зозуля О.В.
Дуднік І.В.
Зозуля О.В.

11

Забезпечення проведення засідань аналітикоконсультативної групи з питань роз’яснення
соціально-економічної політики держави
12 Здійснення контролю за розрахунками підприємств,
організацій, установ району за спожиті енергоносії
13 Здійснення заходів щодо проведення підготовки
житлово-комунального господарства та бюджетних
установ району до роботи в осінньо-зимовий період
2017-2018 років
14 Забезпечення організації та проведення урочистих
заходів, присвячених знаменним та пам’ятним
датам, професійним святам та урочистим подіям в
районі

З метою інформування населення

Протягом
кварталу

Дуднік І.В.
Нестерова О.В.

З метою недопущення заборгованості
за енергоносії
Забезпечення сталої роботи житловокомунального господарства району в
осінньо-зимовий період

Постійно

Дуднік І.В.
Явтушенко М.І.
Дуднік І.В.
Явтушенко М.І.

З метою відзначення знаменних,
пам’ятних дат і професійних свят

Протягом
кварталу

15 Забезпечення організації та проведення заходів з
підопічними територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
Онуфріївського району, присвячених знаменним та
пам’ятним датам, професійним святам та урочистим
подіям

Згідно з Положенням про
територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг) Онуфріївського району,
затвердженого розпорядженням голови
Онуфріївської районної державної
адміністрації від 21лютого 2013 року
№ 66-р

Щомісяця,
згідно з
окремими
планом

16 Проведення Тижнів безпеки життєдіяльності
(Тиждень сприяння здорового способу життя та
безпеки життєдіяльності «Найбільше багатствоздоров'я»)
17 Проведення районного конкурсу «Учитель року»

Згідно річного плану роботи відділу
освіти райдержадміністрації

Листопад

Дуднік І.В.
Самородченко О.Г.
Гниденко Т.П.

Згідно річного плану роботи відділу
освіти райдержадміністрації

Листопад
Грудень

18 Проведення атестації районного центру дитячої та
юнацької творчості

Згідно річного плану роботи відділу
освіти

Жовтень

Дуднік І.В.
Самородченко О.Г.
Даниленко О.В.
Дуднік І.В.
Самородченко О.Г.

19 Проведення атестації Млинківської

Згідно річного плану роботи відділу

Листопад

Протягом
кварталу

Дуднік І.В.
Євтушенко О.Ю.
Єрмакова І.М.
Балим С.О.
Постриган Н.І.
Вакуленко Л.І.
Дуднік І.В.
Данилів Н.О.

Дуднік І.В.

12

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

освіти

20 Організація, проведення та участь у спортивних
заходах різних рівнів

Згідно Положення про сектор молоді
та спорту райдержадміністрації
затвердженим розпорядженням голови
райдержадміністрації від 14 січня 2014
року № 11-р

21 Проведення заходів з нагоди свят для дітей
соціально – незахищених категорій
22 Спільно з Онуфріївським відділенням поліції
Олександрійського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській
області, службою в справах дітей, управлінням
праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації проводити систематично
зустрічі в учнівських колективах

Забезпечення дозвілля дітей

23 Забезпечення висвітлення в засобах масової
інформації діяльності районної державної
адміністрації
24 Організаційно-технічне забезпечення підготовки і
проведення засідань колегії, нарад, семінарів
25 Організаційні заходи щодо спілкування з
населенням району шляхом проведення «Прямої
телефонної лінії»
26 Забезпечення навчання державних службовців у
Центрі підвищення кваліфікації державних
службовців

Згідно з розпорядженням голови
районної державної адміністрації від
12 липня 2005 року №420-р
Проведення засідань колегій, нарад,
семінарів
На виконання Закону України «Про
звернення громадян»

Профілактика правопорушень та
інших протиправних дій серед
неповнолітніх, стабілізації
криміногенної ситуації, та підвищення
моральної свідомості дітей, сприяння
більшій обізнаності в правовому
середовищі

Постанова Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2002 року №119

Самородченко О.Г.
Згідно
Чаун С.М.
календарного Винник Г.С.
плану
спортивномасових,
фізкультурнооздоровчих та
навчальнотренувальних
заходів на 2017
рік
Грудень
Дуднік І.В.
Фірсова В.Б.
Протягом
Дуднік І.В.
кварталу
Залюбовська О.А.
Фірсова В.Б.

Постійно

Дуднік І.В.
Заудальський В.В.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Євтушенко О.Ю.
Постриган Н.І.
Євтушенко О.Ю.
Постриган Н.І.
Альшанова І.І.
Євтушенко О.Ю.
Вакуленко Л.І.

Згідно
окремого
графіка
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27 Проведення оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців
28 Забезпечення оновлення інформації на Веб-сайті
Онуфріївської районної державної адміністрації

29 Надання інформаційно-організаційної допомоги
виконкомам сільських і селищних рад з питань
виконання власних та делегованих повноважень

30 Здійснення організаційно-методичного
забезпечення проведення комплексних перевірок
виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконкомами сільських та
селищних рад

31 Забезпечення відповідності розпоряджень голови
районної державної адміністрації чинному
законодавству України шляхом візування їх
проектів
32 Здійснення захисту інтересів районної державної
адміністрації в судових органах

Ст.44 Закону України «Про державну
службу»
Закон України «Про місцеві державні
адміністрації», постанова Кабінету
Міністрів України від 3 січня 2002
року №3 «Про порядок оприлюднення
у мережі Інтернет інформації про
діяльність органів виконавчої влади»
Постанова Кабінету Міністрів України
від 9 березня 1999 року
№339 «Про затвердження Порядку
контролю за здійсненням органами
місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів
виконавчої влади»
Відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 09 березня 1999
року №339 «Про затвердження
Порядку контролю за здійсненням
органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів
виконавчої влади», розпорядження
голови райдержадміністрації від 19
грудня 2016 року №450-р «Про графік
проведення комплексних перевірок
стану виконання виконкомами
місцевих рад делегованих
повноважень органів виконавчої влади
у 2017 році»
Відповідно до плану роботи
юридичного сектору апарату районної
державної адміністрації

ІУ квартал

Відповідно до плану роботи
юридичного сектору апарату районної

Щодня

Євтушенко О.Ю.
Вакуленко Л.І.
Євтушенко О.Ю.
Заудальський В.В.

Постійно

Євтушенко О.Ю.
Постриган Н.І.

Протягом
кварталу

Євтушенко О.Ю.
Постриган Н.І.

Протягом
кварталу

Євтушенко О.Ю.
Шемет О.М.

Протягом
кварталу

Євтушенко О.Ю.
Шемет О.М.
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державної адміністрації
33 Здійснення правового, інформаційного забезпечення Відповідно до плану роботи
діяльності апарату районної державної
юридичного сектору апарату районної
адміністрації
державної адміністрації
34 Забезпечення захисту Реєстру: захист цілісності
Стаття 11 «Гарантії захисту та
бази даних Реєстру, його апаратного та
безпеки персональних даних
програмного забезпечення, достовірності даних
виборців» Закону України «Про
Реєстру, захист Реєстру від несанкціонованого
Державний реєстр виборців», Закон
доступу, незаконного використання, незаконного
України «Про захист інформації в
копіювання, спотворення, знищення даних
інформаційно-телекомунікаційних
Реєстру, безпеку персональних даних виборців.
системах», Положення «Про контроль
Здійснення контролю системи захисту інформації
системи захисту інформації».
35 Здійснення за допомогою програмних засобів АІТС Стаття 22 Закону України «Про
«Державний реєстр виборців» візуального та
Державний реєстр виборців», Закон
автоматизованого контролю повноти і коректності
України «Про захист інформації в
персональних даних Реєстру, а також щомісячного
інформаційно-телекомунікаційних
періодичного поновлення автоматизованої
системах»
інформаційно-телекомунікаційної системи (далі —
АІТС) «Державний реєстр виборців» згідно з
відомостями, наданими суб’єктами подання
36 Опрацювання у системі звернень та переадресувань, Закон України «Про Державний
які надходять за допомогою програмних засобів
реєстр виборців», Постанова ЦВК від
АІТС «Державний реєстр виборців» від інших
11 березня 2009 року № 14 «Про
відділів ведення ДРВ, а також установлення на
Порядок здійснення органами
підставі відомостей про виборчі адреси виборців
ведення Державного реєстру
номерів територіально-виборчого округу та
виборців візуального та
виборчих дільниць
автоматизованого контролю за
повнотою і коректністю
персональних даних Державного
реєстру виборців»
37 Ведення обліку усіх операцій, пов’язаних зі змінами Закон України «Про Державний
бази даних АІТС «Державний реєстр виборців», а
реєстр виборців», Постанова ЦВК від
також перевірка однократності включення виборця
11 березня 2009 року № 14 «Про
до Реєстру (за ключовими реквізитами та за їх
Порядок здійснення органами
частковим збігом)
ведення Державного реєстру

Протягом
кварталу

Євтушенко О.Ю.
Шемет О.М.

Постійно

Євтушенко О.Ю.
Єрмаков О.М.

Щомісяця

Євтушенко О.Ю.
Єрмаков О.М.

Постійно

Євтушенко О.Ю.
Єрмаков О.М.

Постійно

Євтушенко О.Ю.
Єрмаков О.М.
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виборців візуального та
автоматизованого контролю за
повнотою і коректністю
персональних даних Державного
реєстру виборців»
Постанова Центральної виборчої
комісії України «Про Порядок
здійснення органами ведення
Державного реєстру виборців
візуального та автоматизованого
контролю повноти і коректності
персональних даних Державного
реєстру виборців» від 11 березня 2009
року №14

Постійно

Євтушенко О.Ю.
Єрмаков О.М.

Проведення аналізу виконання
Програми соціально-економічного
розвитку району та щоквартальне
слухання даного питання на
засіданні колегії
райдержадміністрації
Здійснення контролю за станом наповнення доходної Проведення аналізу виконання
чистини бюджетів сільських і селищних рад
бюджетів сільських і селищних рад

Постійно

Дуднік І.В.
Нестерова О.В.
Зозуля О.В.
Ошека В.В.

Постійно

3

Здійснення контролю за повнотою та своєчасністю
платежів до бюджету району

Протягом
кварталу

4

Здійснення контролю за виконанням розпорядження Розпорядження голови
голови облдержадміністрації від 12 липня 2013 року облдержадміністрації від 12 липня
№ 354-р «Про організацію виконання та контроль
2013 року № 354-р
програми зайнятості населення Кіровоградської

Дуднік І.В.
Нестерова О.В.
Калантаєвська С.М.
Ошека В.В.
Дуднік І.В.
Нестерова О.В.
Калантаєвська С.М.
Ошека В.В.
Дуднік І.В.
Тарабан О.В.
Ошека В.В.

38

Здійснення візуального та автоматизованого
контролю повноти і коректності персональних
даних Державного реєстру виборців

VІ. Заходи по здійсненню контролю
1

2

Здійснення постійного контролю за виконанням
Програми соціально-економічного розвитку району
на 2017 рік

Наповнення бюджету

Щомісяця до
10 числа та
щокварталу до
15 числа

16

5

6

7

8

9

10

11

12

області на період до 2017 року»
Контролювати хід виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 10 травня 2017 року № 221р «Про підсумки роботи господарського комплексу
області в осінньо-зимовий період 2016/2017 року та
заходи щодо підготовки до нового опалювального
сезону 2017/2018 року»
Контролювати хід виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 7 липня 2011 року №589-р
«Про стан впровадження засобів обліку теплової
енергії та води»
Контролювати виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 5 березня 2008 року №180р «Про затвердження заходів, спрямованих на
забезпечення своєчасної та у повному обсязі оплати
та погашення існуючої заборгованості за
використані енергоносії»
Здійснення контролю за виконанням розпорядження
голови облдержадміністрації від 31 березня 2016
року №130-р «Про реалізацію в області державної
політики та пенсійного забезпечення»
Про забезпечення прав дитини та реалізацію
комплексу заходів щодо вдосконалення роботи у цій
сфері в області.
Аналіз виконання розпоряджень голови
райдержадміністрації, передбачених до слухання в
порядку контролю на колегії районної державної
адміністрації згідно з розділом першим даного
плану
Надання методичної допомоги виконкомам
сільських і селищних рад

Розпорядження голови
облдержадміністрації від
10 травня 2017 року № 221 -р

Щомісяця до
12 та 27 числа

Дуднік І.В.
Явтушенко М.І.
Ошека В.В.

Розпорядження голови
облдержадміністрації від 07 липня
2011 року № 589-р

Щомісяця до
05 числа

Дуднік І.В.
Явтушенко М.І.
Ошека В.В.

Розпорядження голови
облдержадміністрації від 05 березня
2008 року №180-р

Щомісяця до
05 числа

Дуднік І.В.
Явтушенко М.І.
Ошека В.В.

Розпорядження голови
облдержадміністрації від 31 березня
2016 року № 130-р

Щокварталу до Дуднік І.В.
20 числа
Красножон Л.М.
Ошека В.В.

Розпорядження голови
облдержадміністрації від 11 липня
2011 року № 602-р
З метою більш повного і якісного
виконання розпоряджень голови
райдержадміністрації

Щокварталу до Дуднік І.В.
05 числа
Залюбовська О.А.
Ошека В.В.
Протягом
Євтушенко О.Ю.
кварталу
Ошека В.В.

Відповідно до Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»

Перевірка стану здійснення контролю за виконанням На виконання постанови Кабінету
актів, доручень, розпоряджень Президента України, Міністрів України від 19 лютого

Постійно
Щокварталу

Євтушенко О.Ю.
Постриган Н.І.
Ошека В.В.
Євтушенко О.Ю.
Ошека В.В.
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13

14

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України, а також розпоряджень та доручень голів
облдержадміністрації, райдержадміністрації в
структурних підрозділах районної державної
адміністрації та в сільських і селищних радах
Проведення співбесід з сільськими і селищними
головами з питань роботи із зверненнями громадян

2002 року № 155

Перевірка стану кадрової роботи та дотримання
вимог Закону України «Про державну службу» в
управліннях та відділах райдержадміністрації

На виконання Закону України «Про
державну службу»

Виконання Закону України «Про
звернення громадян»

Згідно з
окремим
графіком
Постійно

Євтушенко О.Ю.
Постриган Н.І.
Ошека В.В.
Євтушенко О.Ю.
Вакуленко Л.І.
Ошека В.В.

VІІ. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя
1

Стан і тенденції соціально-економічного розвитку
району у 2017 році

Аналіз виконання програми соціальноекономічного розвитку

Постійно

2

Вивчення стану забезпечення населення району
платними послугами, товарами народного
споживання, побутового обслуговування, розвитку
торгівельної мережі
Вивчення роботи сільських і селищних рад щодо
виконання місцевих бюджетів
Постійно вивчати діяльність осередків політичних
партій, громадських об’єднань

Виконання обласної та районної
програм

Постійно

Аналіз виконання програми соціальноекономічного розвитку
Здійснення моніторингу діяльності
партійних організацій з метою
вивчення пропозицій і зауважень до
роботи органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування
Згідно з річним планом роботи відділу
освіти райдержадміністрації

Постійно

3
4

5

Здійснення контролю за підготовкою дітей
5-річного віку до навчання в школі

6

Вивчати спільну роботу позашкільних закладів,
закладів культури по охопленню дітей різними
формами роботи

З метою удосконалення позашкільної
освіти в районі

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу
Щомісяця

Дуднік І.В.
Нестерова О.В.
Зозуля О.В.
Дуднік І.В.
Нестерова О.В.
Зозуля О.В.
Дуднік І.В.
Калантаєвська С.М.
Дуднік І.В.
Єрмакова І.М.

Дуднік І.В.
Самородченко О.Г.
Антонішен Л.Г.
Дуднік І.В.
Самородченко О.Г.
Пасічник Н.М.

18

7

8

9

Спільно з РЦСССДМ, співробітником
Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП
в Кіровоградській області проводити щомісячний
моніторинг – перевірку сімей щодо умов
проживання дітей, які опинились в складних
життєвих обставинах
Спільно з відділом освіти проводити моніторинг
щодо забезпечення зайнятості випускників 9х та
11х класів
Проведення щомісячного моніторингу умов
проживання дітей в сім’ях які опинились в
складних життєвих обставинах

Балим С.О.
Дуднік І.В.
Залюбовська О.А.
Фірсова В.Б.
Іванченко Л.О.
Нестеренко Є.І.

З метою профілактики бездоглядності,
безпритульності, правопорушень та
інших протиправних дій серед
неповнолітніх

Щомісячно

З метою вирішення проблем щодо
професійного навчання та
працевлаштування неповнолітньої
молоді
З метою профілактики правопорушень
та інших протиправних дій серед
неповнолітніх та стабілізації
криміногенної ситуації

Протягом
кварталу

Дуднік І.В.
Залюбовська О.А.
Самородченко О.Г.

Щомісяця

Дуднік І.В.
Фірсова В.Б.
Залюбовська О.А.
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