У К PA IН А
КЩМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я
ЧЕРН1ВЕЦБК01 ОБЛАСТ1
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

'J L . 2017р.
Про затвердження плану роботи
районно! державно! адмшютраци
на IV квартал 2017 року
Вщповщно до статей 6, 41 Закону Укра'ши "Про мкщев1 державш
адмпйстраци'", пункту 6 Регламенту Кщмансько! районно! державно!
адмшктраци,
затвердженого
розпорядженням
голови
райдержадмшютраци вщ 28.12.2016 № 481:
1. Затвердити план роботи районно! державно!' адмшктрацп на
IV квартал 2017 року, що додаеться.
2. Кер1вникам структурных шдроздш1в районно!' державно!'
адмйпстраци, територ1альних тдроздипв
мипстерств та штттих
центральных органiB виконавчо! влади забезпечити реал1защю нам1чених
заход1в у вказаш термши та шформувати сектор з питань оргашзацшно!
роботи апарату районно!' державно!' адмппстрацп про !'х виконання до
05 с1чня 2018 року.
3. Сектору з питань оргашзацшно!' роботи апарату районно!' державно!
адмшктрацп про виконання плану роботи районно! державно! адмшютрацп
за IV квартал 2017 року шформувати голову районно! державно! адмшктрацп
до 10 с1чня 2018 року.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
кер1вника апарату районно! державно! адмЫстраци Попович Н. Й.
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Голова районно!
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державно! адмпйстраци
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I. Друцул

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районно!
державно! адмшютрацп
№

ЗЛ-5~

ПЛАН РОБОТИ
К1ЦМАНСЬК01РАЙ0НН01 ДЕРЖАВНО? АДМ1Н1СТРАЦП
НА IV КВАРТАЛ 2017 РОКУ
№

п/п

ОбГрунтування необхщност1
проведения заходу

3 mict заход1в

Термш

виконання

Вщпов1дальт за
виконання

1. Заседания колегп, наради та iH iui заходи за участю голови районноУ державно! адмшгстрацп
1.1. Колегп районноТ державно! адм 1шстрацп

1

Про виконання мкцевих бюджет 1в Кщманського району за 9 Mic^uie
2017 року.

3 метою контролю за
надходженням до бюджету

Листопад

Курилюк Г.1.

2

Про виконання районного бюджету за 9 мшящв 2017 року та внесения
змш до районного бюджету на 2017 piK.

3 метою контролю за
надходженням до бюджету

Листопад

Курилюк ГЛ.

3

Про завершения комплексу осшньо-польових роб1т в аграрних
тдприемствах району.

3 метою своечасного завершения
комплексу с/г po6iT

Листопад

Костюк В.Д.

4

Про тдсумки сощально-економ1чного розвитку району за соченьвересень 2017.

Листопад

Семенюк I.B.

5

Про тд су м к и проведения оздоровчоУ кампатУ у 2017 рощ.

Листопад

Равлюк P.M.

6

Про районний бюджет на 2018 рйс.

3 метою контролю за
надходженням до бюджету

Г рудень

Курилюк Г.1.

7

Про Програму економ1чного i соц1ального розвитку Кщманського
району на 201 8 piK.

3 метою покращення результат! в
сощально-економ1чного
розвитку району

Г рудень

Семенюк I.B.

3 метою покращення результате
сощально-економ1чного
розвитку району
На виконання Закону УкраУни
вщ 04.09.2008 №375 VI «Про
оздоровления та вщпочинок
д1тей»

Вщмггка
про
виконання

8

Про xifl виконання районно! комплексно! Програми сощально!
тдтрим ки малозабезпечених верств населения «Турбота».

3 метою шдведення шдсумюв
дп Програми

Грудень

Височина P.M.

1.2. Н аряда за участю голови районно! державно! адм ш ктрацн
3 метою удосконалення роботи
структурних т д р о зд ш в
райдержадмшктрацп

Щ опонедшка

Тиртенюк Н.М.

Про стан виробництва тваринницько! продукцп та подготовки
тваринницьких примнцень до зимового перюду.

Для збшыпення виробництва
тваринницько! продукцп

Жовтень

Костюк В. Д.

11

Про стан забезпечення населения району лшами за програмою
"Доступш лпси".

3 метою виконання Урядово!
програми "Доступш лпси"

Жовтень
листопад

Залщ ук М.М.

12

Про вжиття заход1в з метою легал1заци зароб1тно! плати та депш зацп
зайнятосп населения.

3 метою захисту прав
застрахованих oci6

Листопад

Шемчук Т.М.

На виконання Указу Президента
Украши ввд 30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення прюритетного
розвитку ocBi™ в УкраТш»

Грудень

Равлюк Р. М.

9

3 кер1вниками структурних ш дроздш в райдержадмшктрацп з
питань поточно! роботи та шлях iв и удосконалення

10

13

Про формування бюджету вщцшу осв1ти, молод1 та спорту
райдерж адм тстрацп на 2018 piK.

1.3. З аед ан и я ком к ш (рад) при голов! районно! державно! адмшгстращ!

14

15

Заседания Директорсько! ради з питань освй-и i виховання.

На виконання Указу Президента
Украши вщ 30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення пршритетного
розвитку осв1ти в Украпп»

Листопад

Равлюк P.M.

Заседания Громадсько! ради з питань дошкшьно! осв1ти та виховання.

На виконання Указу Президента
Украши вщ 30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення приоритетного
розвитку осв1ти в Украпп»

Листопад

Равлюк P.M.

Заседания Громадсько'1 ради з питань дошюльно!' освии та виховання.

На виконання Указу Президента
УкраТни ввд 30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення прюритетного
розвитку освгеи в Укра'1'Hi»

Листопад

Равлюк P.M.

16

Заседания батьювсько'Г ради з питань осв1ти i виховання.

На виконання Указу Президента
Укра'ши вщ 30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення прюритетного
розвитку освгги в УкраТнЬ

Грудень

Равлюк P.M.

17

Заседания постшно дпочоТ K O M ic ii з питань розгляду звернень.
громадян

На виконання Указу Президента
УкраТни вщ 7 лютого 2008 року
№ 109/2008

Щом1сячно

Гобчук О. I.

18

Заадання

Захист прав та штереЫв д1тей

Щ омкячно

Заярнюк JI.B.

15

K O M ic ii'

з питань захисту прав дитини.

2. Колегп, наради, ради, KOMicii* структурних пщроздйпв районноТ державноУ адм ш ктрацп
2.1. Колегп

19

На виконання Указу Президента
Укра'ши вщ 30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення прюритетного
розвитку осенти в УкраТт»

К олепя в1дц'|лу o c b it h , молод'| та спорту райдержадм1шстрацп.

Грудень

Равлюк P.M.

3 метою покращення роботи i3
зверненнями громадян та
дотримання виконавськоГ
дисципл'ши в структурних
тдроздш ах РДА

Жовтень

Гобчук О. I.

2.2. Наради

20

Про стан роботи i3 зверненнями громадян та
виконавсько '1
дисциплши
в
структурних
райдержадмшктрацй' за 9 м1сяц1в 2017 року.

дотримання
шдрозд!лах

21

Про пщсумки роботи Центру надання адмтстративних послуг та
завдання на перспективу.

3 метою ефективно1 роботи
вщдшу

Жовтень

Антонюк I.B.

22

Нарада з посадовими особами структурних ш дроздш в РДА,
в 1дпов 1дальними за шдготовку план1в роботи з питань гидсумюв
виконання плану роботи райдержадм1шстрацй' за III квартал 2017
року.
‘

3 метою удосконалення роботи
структурних ш дроздш в РДА

Жовтень

Тиртенкж Н.М.

23

3 метою своечасного завершения
комплексу сшьськогосподарських

Про хщ збирання n i3 H ix сшьськогосподарських культур.

Листопад

Костток В. Д.

Листопад

Лисак P.I.

p o 6 iT

24

Про проведения саштарио'У очистки та благоустрою населених
n y H K T iB К'щманського району в 2017 рощ.

25

Про порядок та шдставу знищення арх1вних справ та документа д!ло
ведения в устаиовах району.

26

Про проведения в райош благодшно'У акцп «Не забудь поздоровити».

27

Про стан проходження осшньо-зимового перюду 2017-2018 рок1в на
об’ектах житлово-комунального господарства та сош'ально'Г сфери.

28

Про забезпечення виконання дохщноУ частини мкцевих бюджепв за
2017 piK .

29

Про орган 1зашю проведения комплексних та тематичних перев1рок
виконком1в м^сцевих рад щодо здшснення делегованих повноважень
о р га тв виконавчоУ влади.

30

Нарада з кер1вниками навчальних заклад1в району.

2.3. Заседания рад,

K O M ic iii

31

Заадання

32

Засщання районноУ координащйно'У ради з питань розвитку
шдприемництва.

33

Засщання районноУ KO M icii' з питань техногенно-еколопчноУ безпеки
та надзвичайних ситуащй.

34

Зас1дання районноУ евакуацшноУ KOM icii'.

K O M icii

з питань выбору кандидат!в на iM e H H y стипенд1ю.

ГОдсумки проведения ос1ннього
мкячника саштарно'У очистки
3 метою налагодження ведения
дшоводства та формування справ
згщно a p x iB H o ro законодавства
3 метою надання подарунюв
найменш захищеним категор1ям
д1тей
3 метою забезпечення належного
функщонування установ району в
осшнъо-зимовий nepiofl

Листопад

Ншольчук Л.С.

Листопад
грудень

Заярнюк Л.В.
Леонпева Н.А.

Грудень

Лисак P.I.

3 метою контролю за
надходженнями до бюджету

Грудень

Курилюк ГЛ.

Щомкячно
(зпдно
окремого плану)

Тиртенюк Н.М.

3 метою виконання
розпорядження голови
райдержадмшстращУ вщ
04.03.2013 року №55
На виконання Указу Президента
УкраУни вщ 30.09.2010
№926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення прюритетного
розвитку освгги в УкраУт»

Щом1сячно

Равлюк P.M.

районноУ державно! адм ш ктраци
3 метою визначення кандидатов
на iM eH H y стипенд1ю на 2016 p iK
3 метою розвитку малого i
середнього б1знесу району
3 метою виконання Положения
про районну K O M iciio з питань
ТЕБ та НС
3 метою виконання Положения
про районну евакуацшну
KOM iciK)

Жовтень

Тощук О.Д.

Жовтень

Семенюк I.B.

Жовтень

Лггун В.В.

Листопад

Л пун В.В.

35

Заседания колотету доступность

36

Заедания КоординацшноУ ради у справах неповнол1тшх та з питань
охорони дитинства.

37

Заседания Громадсько'Г ради.

3 метою забезпечення
доступносп маломобшьних груи
населения до об’екпв сощальноУ
та шженерно-транспортно!
шфраструктури

Заярнюк JI.B.

3 метою забезпечення зв’язи в з
громадсьмстю

Грудень

Чорна А.Ю.

Грудень

Равлюк P.M.

Грудень

н еп о в н о л 1 т н 1 м и

Заседания координащйно! ради з питань молод1жноТ пол1тики.

39

Проведения заседания ради роботи з кадрами.

3 метою забезпечення
ефективно '1 роботи з кадрами

41

Заседания K O M icii з питань погашения заборгованосп i3 зароб1тноТ
плати, своечасш виилати пенеш, стипенд1й та шших сощальних
виплат.

42

Заседания K O M icii з розподшення к о н т в , видшених на районну
комплексну програму сощальноУ педтримки малозабезпечених верств
населения «Тубота».

43

Заседания K O M icii по розгляду питань, пов’язаних з наданням
населению субсидш та ДСД малозабезпеченим а м ’ям.

44

Проведения заседань конкурсно!’ KOMicii" по зам1щеиню вакантних
посад державних службовщв.

1.П.

Грудень

BnpiuieH H i п и т а н ь в р о б о т 1 з

38

Заседания K O M icii з питань легал1заци виплат зароб1тно'1 плати та
зайнятост1 населения.

А нтощ ук

3 м етою к оор ди н ац и зуси л ь у

На виконання розпорядження
ЧершвецькоТ
облдержадмшютращ!
вед 02.12.2002 № 834-р
“Про координацшну раду з
питань молод 1жно 1 пол1тики”

40

Листопад

3 метою легагпзаци трудових
ведносин та недопущения
нелегальноТ виплати заробггноУ
плати, педвищення р1вня оплати
пращ в район i
3 метою вирппення проблеми
погашения борпв i3 виплати
зароб1тно1 плати
3 метою покращення
матер1ального стану
малозабезпеченим громадянам
району

Смеречанська

Т.Я .

Щомкячно

Височина P.M.

Щомюячно

Височина P.M.

Щомюячно

Височина P.M.

На виконання розпорядження
голови РДА вед 16.07.07р. №576

Щомюячно

Височина P.M.

3 метою забезпечення прийняття
oci6 на посади державних
службовщв у встановленому
порядку

За потреби

Смеречанська Т.Я.

З.Оргашзацшш заходи
3 метою шдтримки людей
похилого BiKy

Жовтень

Рухтурак B.I.

Перш! вибори депутат! в i гсшв КщманськоТ M icb K o i' i Мама\'всько'1
сшьсько 1 об’еднаних територ1альних громад.

Дотримання вимог Постанови
ЦВК вщ 18.08.2017 року № 146

Жовтень

Литвинюк В.Ю.

47

Урочистост! з нагоди Дня украшського козацтва, воТшв ОУН-УПА та
Дня захисника УкраТни.

3 метою вщзначення загальнодержавного свята

Жовтень

Тощук О.Д.

48

Навчання з агрономами сшьськогосподарських шдприемств з питань
ведения насшництва.

3 метою покращення роботи

Жовтень

Костюк В. Д.

49

Тематична перев1рка налагодження a p x iB H O i справи та стану
впорядкування докуменпв в райдержадмшстращУ.

3 метою шдвищення
ефективност1 роботи

Жовтень

Нжольчук Л.С.

На виконання наказу ГУ ОН
вщ 06.12.11 №660 «Про
затвердження перспективних
плашв проведения державно!'
атестац1Г навчальних заклад1в
обласп на 2017-2022 роки»

Жовтень
листопад
грудень

Равлюк P.M.

45

Проведения захсдав з ввдзначення Дня людей похилого вшу.

46

50

51

Державна атестащя Дуб1вецького, Верхньостановецького,
Давщцвського, Драчинецького дошкшьних навчальних заклад1в та
Клцманського загальноосвггнього навчального закладу I-III ступешв.

Вивчення стану оргашзацшно-масовоУ роботи та виконання
делегованих повноважень у виконкомах:
Малятинецько! сшьсько! ради
БрусницькоТ с1льсько1 ради
Оршовецько 1 сшьсько '1 ради.

52

Урочистост1 заходи з нагоди Дня пращвниюв сшьського
господарства.

53

Проведения заход i в з нагоди в1дзначення
в1ча.

54

Проведения урочистостей, присвячених Всеукра'шському дню
прац1вник1в культури та a M a T o p iB народного мистецтва.

55

Проведения заход!в з нагоди вданачення Дня пам’я п жертв
голодомору.

9 9 -1 piwH H ui

Буковинського

На виконання Закону Украши
«Про мюцеве самоврядування в
У к р а ' 1'Hi»

Жовтень
листопад
грудень

Тиртенюк Н.М.

3 метою вщзначення кращих
npauiвник1 в сшьського
господарства

Листопад

Костюк В.Д.

3 метою вщзначення
регюнального свята

Листопад

Тощук О.Д.

Листопад

Тощук О.Д.

Листопад

Тощук О.Д.

3 метою вщзначення
Всеукрашського дня
пращвниюв культури та
аматор1в народного мистецтва
3 метою вщзначення Дня
пам’ят1 жертв голодомору на
загальнодержавному p iB H i

56

57

58

Проведения захсдав з нагоди Дня П д н осп та Свободи.

3 метою вщзначення
державного
свята

Листопад

Тощук О.Д.

Проведения заходiв з вщзначення Дня пращвника сощально!' сфери.

3 метою вщзначення
професшного свята

Листопад

Височина В.М.
Рухтурак B.I.

3 метою виконання ЗУ «Про
сощальну роботу з д1тьми та
молоддю»

Листопад

Леоштева Н.А.

На виконання Закону Укршни
«Про Micueee самоврядування в
УкраГш»

Листопад

Гобчук О. I.

Провести заходи по вщзначенню
«Про права дитини».

p i4 H H u i

прийняття Конвенцп ООН

59

Перев1рка виконком1в мкцевих рад щодо дотримання вимог чинного
законодавства про звернення громадян, 1нструкцЙ з дшоводства та
виконавсько! дисциплши:

60

- Глиницька селищна рада.
Перев1рка наказ1в K epiB H H K iB структурних ш дроздш в
райдержадмшктращУ щодо в1дповщност1 вимогам чинного
законодавства:

61

управлшня агропромислового розвитку;
вщщл економ1чного розвитку.
Комплексна n e p e B i p K a робота виконкому 1ванковецько! сшьсько!' ради
щодо здшснения ним делегованих повноважень о р гатв виконавчо'Г
влади

3 метою забезпечення прийняття
иаказ!в у в|'дпов]дност1 до вимог
законодавства
3 метою тдвш цення
ефективност! робота
3 метою п1дтримки людей з
обмеженими ф1зичними
можливостями
На виконання программ
забезпечення профилактики вшшфекцп, л1кування, догляду та
шдтримки в1л-1нф1кованих i
хворих на СН1Д

62

Проведения заходiв, присвячених Mi-жнародному Дню людей з
обмеженими можливостями.

63

Проведения заход:'в з ввдзначення М1жнародного дня толерантного
ставлення до В1Л-шфшованих.

64

Проведения в райош благодшноТ акц1Т «Не забудь иоздоровити».

3 метою надання подаруныв
найменш захищеним категор1ям
д1тей

Перев1рка в1дцшу осв1ти, молод! та спорту райдержадмш стращ 1 з
питань дотримання чинного законодавства про кадрову роботу та
державну службу.

3 метою забезпечення
дотримання чинного
законодавства про кадрову
роботу та державну службу

65

66

Перев1рка структурних ш д р о з д т в райдержадм1н1страц1Т щодо
дотримання вимог чинного законодавства про звернення громадян,
1 нструкщ 1 з дшоводства та виконавсько! дисциплши:
- вщцш культури, нац1ональностей та релш й райдержадм1н1страцй.

На виконання Закону Укршни
«Про звернення громадян»

Бойда Г.В.
Листопад
грудень
Листопад

Тиртенюк Н.М.

Грудень

Височина P.M.
Рухтурак B.I.

Грудень

Леоппева Н.А.

Грудень

Заярнюк Л.В.
Леонпева Н.А.

Грудень

Грудень

Бойда Г.В.

Гобчук О. I.

67

Проведения тематичних n e p e e ip o K b h k o h k o m 'i b мкцевих рад щодо
здшснення ними делегованих повноважень оргашв виконавчоТ влади.

На виконання Закону УкраТни
«Про мкцеве самоврядування в
УкраТш»

За окремим
планом

Кер1вники струк турних шдрозд.
РДА

68

Проведения навчання KepiBHHKiB та фах!вшв шдприемств,
установ та оргашзацш району з питань цившьного захисту населения.

3 метою шдвшцення
квашфшацй' фах1вшв

За окремим
планом

Л 1тун В.В.

4. Контроль за виконанням закош в Укра'ши, указ!в i розпоряджень П резидента Украш и, постанов Кабш ету M iH ic T p ie Укра'1'ни, розпоряджень

та доручень гол1в обласно! та районноТ державних адпмшстращй

69

Забезпечення контролю за виконанням контрольных докуменпв та
шформування кергвництва облдержадмшктрацп про хщ i стан Тх
виконання.

3 метою контролю за виконанням
контрольных докуменпв та
шформування кер1ш[ицтва
облдержадмiniстранiVпро хщ i стан
Yx виконання

Протягом
кварталу

Гобчук O.I.

5. Н авчання спещ алйгпв структурних пщроздШ в райдержадмшгстраци, надання практично! та методично ‘1 допомоги
органам мгсцевого самоврядування
Семшар 3i спешалктами тваринництва з питань шдготовки
тваринницьких примнцень до зими.

3 метою своечасноТ шдготовки
примццень

Жовтень

Костюк В. Д.

Семшар-навчання з бухгалтерами мкцевих рад щодо складання pi4Horo,
квартальних з в т в , ефективност1 використання бюджетних к о и т в та
недопущения заборгованосп по зар о б тп й плат.

3 метою ефективносп
використання бюджетних к о н т в

Жовтень

Курилюк Г.1.

72

Надання методично!’допомоги секретарям виконком1в
1ванковецькоТ сшьськоТ ради
Кисел1вськоТ сшьськоТ ради
Бор1вецько1 сшьськоТ ради з питань стану оргашзацшно- масово'Т
роботи та виконання повноважень оргашв виконавчоТ влади.

3 метою удосконалення роботи
м|'сцевих рад

Жовтень
листопад
грудень

Тиртенюк Н.М.

73

Семшар-навчання з бухгалтерами мкцевих рад щодо уточнения
мкцевих бюджета поточного року та формування мкцевих бюджет!в на
2018 р к .

3 метою ефективносп
використання бюджетних ко urn в

Грудень

Курилюк Г.1.

74

Надання методично! допомоги виконкомам мкцевих рад району
щодо реал1зацн делегованих повноважень оргашв виконавчоТ влади.

На виконання Закону УкраТни
«Про M i c u e e e самоврядування в
УкраТш»

За окремим
планом

Кер1вники
структурних
ш дроздш в РДА

75

Надання методично! та практично! допомоги органам мкцевого
самоврядування щодо надання адмш ктративних послуг населению.

3 метою забезпечення
ефективноТ роботи у сфер1
надання адмшктративних
послуг

Протягом
кварталу

Антонюк I.B.

70

71

76

Семшари-навчання з посадовими особами мкцевих рад.

77

Семшари-навчання з вщповщальними пращвниками
районно! державно!' адмш1страцП\

KepiBHHK апарату
райдержадмшютрацп

3 метою надання методично!
допомоги посадовим особам
мкцевих рад

За окремим
планом

Тиртенюк Н.М.

3 метою шдвищення
квал 1ф 1кац 11 пращвниюв
районно! державно!
адмш ктраци

За окремим
планом

Тиртенюк Н.М.
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