І
УКРАЇНА
КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

г£ /

___ 20 ^

Про затвердження плану роботи
районної державної адміністрації
на І квартал 2020 року
Відповідно до статей 6, 41 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", пункту 6 Регламенту Кіцманської районної державної
адміністрації, затвердженого розпорядженням райдержадміністрації від
27.06.2018 року №330:
1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на
І квартал 2020 року, що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної
адміністрації, територіальних підрозділів
міністерств та інших
центральних
органів виконавчої влади забезпечити реалізацію
запланованих заходів у вказані терміни та інформувати сектор з питань
публічної інформації та організаційної роботи апарату районної державної
адміністрації про їх виконання до 05 квітня 2020 року.
3. Сектору з питань публічної інформації та організаційної роботи
апарату районної державної адміністрації про виконання плану роботи
районної державної адміністрації за І квартал 2020 року інформувати голову
районної державної адміністрації до 10 квітня 2020 року.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
керівника апарату районної державної адміністрації Н. Попович.

Т. в. о. голови районної
державної адміністрації

Юрій КОСАР

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації

ПЛАН РОБОТИ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НА І КВАРТАЛ 2020 РОКУ
№

п/п

Обгрунтування необхідності
проведення заходу

Зміст заходів

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

1. Засідання колегії, наради та інші заходи за участю голови районної державної адміністрації
1.1. Колегії районної державної адміністрації

1

П ро виконання місцевих бю дж етів Кіцманського району за 2019 рік
та завдання по їх виконанню до кінця 2020 року.

3 метою контролю за
надходж енням до бю дж ету

ЛЮТИЙ

Курилю к Г.І.

2

Про виконання районного бю дж ету за 2019 рік.

3 метою контролю за
надходж енням до бюдж ету

лю тий

К урилю к Г.І.

3

Про внесення змін до районного бю дж ету на 2020 рік.

3 метою контролю за
надходж енням до бюдж ету

лю тий

К урилю к Г.І.

лю тий

Гобчук О.І.

лю тий

Смеречанська Т.Я.

4

Про стан роботи із зверненнями громадян та
виконавської
дисципліни
в
структурних
райдерж адм іністрації в 2019 році.

дотримання
підрозділах

5

П ублічний звіт голови К іцм анської райдерж адм іністрації за 2019 рік.

П окращ ення роботи із
зверненнями громадян та
дотримання виконавської
дисципліни в структурних
підрозділах
райдерж адміністрації
3 метою покращ ення результатів
соціально-економічного
розвитку району

1.2. Нарада за участю голови районної державної адміністрації

Відмітка
про
виконання

1.3. Засідання комісій (рад) при голові районної державної адміністрації

6

Засідання батьківської ради з питань освіти і виховання при голові
районної державної адміністрації.

7

Засідання директорської ради з питань освіти і виховання при голові
районної державної адміністрації.

Н а виконання У казу П резидента
У країни від 30.09.2010
№ 926/2010 «Про заходи щ одо
забезпечення пріоритетного
розвитку освіти в У країні»
Н а виконання У казу П резидента
У країни від 30.09.2010
№ 926/2010 «Про заходи щ одо
забезпечення пріоритетного
розвитку освіти в У країні»

січень

Николайчук І.Т.

лю тий

Николайчук І.Т.

лю тий

Н иколайчук І.Т.

8

Засідання громадської ради з питань дошкільної освіти та виховання
при голові Кіцманської районної державної адміністрації

Н а виконання У казу П резидента
У країни від 30.09.2010
№ 926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного
розвитку освіти в Україні»

9

Засідання постійно
громадян.

Н а виконання У казу П резидента
У країни від 7 лю того 2008 року
№ 109/2008

щ омісячно

Гобчук О. І.

10

Засідання ком ісії з питань захисту прав дитини.

Захист прав та інтересів дітей

щ омісячно

Заярню к Л.В.

дію чої ком ісії з

питань

розгляду

звернень

2. Колегії, наради, ради, комісії структурних підрозділів районної державної адміністрації
2.1. Колегії

11

Н а виконання У казу П резидента
У країни від 30.09.2010
№ 926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного
розвитку освіти в Україні»

К олегія сектору з питань освіти райдерж адміністрації.

березень

Николайчук І.Т.

2.2. Наради
12

П ро підведення підсумків роботи районного центру соціальних служб
для сім ’ї, дітей та молоді за 2019 рік та основні напрямки роботи на
2020 рік.

3 метою покращ ення роботи
Ц ССДМ

січень

Леонтієва Н.А.

13

Н арада з посадовими особам и структурних підрозділів РДА,
відповідальним и за підготовку планів роботи з питань підсумків
виконання квартального т а річного планів роботи.

3 метою удосконалення роботи
структурних підрозділів РД А

січень

Д митрю к А.О.

14'

15

Про передавання документів місцевих рад на державне зберігання до
архівного відділу при утворенні об’єднаних територіальних громад.

Про проведення в районі благодійної акції «Д аруємо радість дітям».

15

Про забезпечення виконання дохідної частини місцевих бюджетів за І
квартал 2020 року.

17

Про організацію проведення ком плексних та тематичних перевірок
виконкомів місцевих рад щ одо здійснення делегованих повноважень
органів виконавчої влади.

18

Нарада з керівниками навчальних закладів району.

3 метою налагодження ведення
діловодства та забезпечення
збереженості документів

ЛЮТИЙ

Нікольчук Л.С.

3 метою надання подарунків
найменш захищ еним категоріям
дітей

березень

Заярню к Л.В.
Д еонтієва Н.А.

3 метою контролю за
надходженнями до бюджету

березень

Курилю кГ.І.

3 метою виконання
розпорядж ення голови
райдерж адм іністрації від
04.03.2013 року № 55
Н а виконання У казу П резидента
У країни від 30.09.2010
№ 926/2010 «П ро заходи щодо
забезпечення пріоритетного
розвитку освіти в Україні»

щ о м іс я ч н о

щ омісячно

Д митрю к А. О.

Н иколайчук І.Т.

2.3. Засідання рад, комісій районної державної адміністрації

19

Засідання К оординаційної ради у справах неповнолітніх т а з питань
охорони дитинства.

20

Засідання Гром адської ради.

21

Засідання районної ком ісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій.

22

Засідання районної евакуаційної комісії.

23

Засідання ком ітету доступності.

24

Засідання координаційної ради з питань молодіж ної політики.

3 метою координації зусиль у
виріш енні питань в роботі з
неповнолітніми

лю тий

Заярню к Л.В.

3 метою забезпечення зв ’язків з
громадськістю

лю тий

Дмитрюк А.О.

лю тий

Літун В.В.

березень

Літун В.В.

березень

А нтощ ук І.П.

березень

Бербеню к Ж .М .

3 метою виконання Положення
про районну комісію з питань
Т Е Б таН С
3 метою виконання Положення
про районну евакуаційну
комісію
Забезпечення доступності
маломобільних груп населення
до о б ’єктів соціальної та
інж енерно-транспортної
інфраструктури
Н а виконання розпорядження
Чернівецької
облдерж адміністрації

від 02.12.2002 № 834-р
82“П ро координаційну раду з
питань м олодіж ної політики”
Забезпечення виконання ЗУ
«Про загальнообов’язкове
держ авне соціальне
страхування»
3 метою легалізації трудових
відносин та недопущ ення
нелегальної виплати заробітної
плати, підвищ ення рівня оплати
праці в районі
3 метою вирішення проблеми
погашення боргів із виплати
заробітної плати

25

Засідання ком ісії з соціального страхування.

26

Засідання ком ісії з питань легалізації виплат заробітної плати та
зайнятості населення.

27

Засідання ком ісії з питань погаш ення заборгованості із заробітної
плати, своєчасні виплати пенсій, стипендій т а інш их соціальних
виплат.

28

Засідання ком ісії з розподілених кош тів, виділених на районну
ком плексну програму соціальної підтримки малозабезпечених верств
населення «Турбота».

29

Засідання ком ісії
по розгляду питань, пов’язаних з наданням
населенню субсидій т а Д С Д малозабезпеченим сім ’ям.

ЗО

П роведення засідань конкурсної ком ісії по заміщ енню вакантних
посад держ авних службовців.

3 метою покращення
матеріального стану
малозабезпечених громадян
Н а виконання розпорядження
РДА від 16.07.7 № 576 «Про
затведження Положення про
комісію по розгляду питань,
пов’язаних з наданням
населенню субсидій та Д СД
малозабезпеченим сім ’ям»
3 метою забезпечення прийняття
осіб н а посади держ авних
служ бовців у встановленому
порядку

за потреби

Смеречанська Т.Я.

Щ О М ІС Я Ч Н О

Височина Р.М.

щомісячно

Височина Р.М.

щомісячно

Височина Р.М.

щомісячно

Височина Р.М.

за потреби

С меречанська Т.Я.

З.Організаційні заходи
31

У рочистості з нагоди відзначення в районі Д ня Соборності України
«М и - єдина Україна».

3 метою відзначення загально
держ авного свята

січень

32

У рочистості з нагоди відзначення 31-річниці виведення військ
А фганістану.

3 метою патріотичного
виховання молоді та увічнення
п ам ’яті
загиблих воїнів

лютий

33

Районний конкурс української естрадної пісні
нас».

3 метою розвитку національної
культури та творчої спадщ ини
В .Івасю ка

лю тий

з

«П існя буде поміж

Бербеню к Ж .М .

Бербеню к Ж .М .

Бербеню к Ж .М .

34

35

В ш анування Героїв Н ебесної Сотні.
П еревірка виконком у Н. С тановецької сільської ради щодо
дотрим ання вим ог чинного законодавства про звернення громадян,
Інструкції з діловодства та виконавської дисципліни

3 метою виховання
патріотичних почуттів та поваги
до своєї держ ави та її Героїв
Н а виконання Закону У країни
«Про місцеве самоврядування в
Україні»

лю тий

лю тий

36

К онкурс дитячого читання «Н айкращ ий читач У країни 2020».

3 метою проведення конкурсу

березень

37

У рочистості з нагоди відзначення 71-річниці від Д ня народження
В. Івасюка.

3 метою пропаганди
національної культури та
творчої спадщ ини В. Івасю ка

березень

38

У рочистості з нагоди М іж народного жіночого Дня.

3 метою відзначення
М іж народнеого жіночого дня

березень

39

У рочистості з нагоди відзначення 206-річниці від Д ня народження
Тараса Ш евченка.

3 метою популяризації
творчості Т.Г.Ш евченка

березень

40

К ом плексна перевірка роботи виконкому Верхньостановецької
сільської ради щ одо забезпечення умов зберігання документів.

3 метою підвищ ення
ефективності роботи

березень

Н а виконання Закону У країни
«Про звернення громадян»

березень

41

41

42

Бербеню к Ж.М.

Гобчук О. І.

Бербеню к Ж .М .

Бербеню к Ж.М.

Бербеню к Ж .М .

Бербеню к Ж .М .

Нікольчук Л.С.

П еревірка управління праці та соціального захисту населення
райдерж адм іністрацїї щ одо дотрим ання вимог чинного законодавства
про звернення громадян, Інструкції з діловодства та виконавської
дисципліни.
П роведення ком плексних та тем атичних перевірок виконкомів
місцевих рад щ одо здійснення ними делегованих повноважень
органів виконавчої влади.

Н а виконання Закону У країни
«Про місцеве самоврядування в
Україні»

за окремим
планом

Керівники струк их підрозд. РДА

П роведення навчання керівників та фахівців підприємств,
установ та організацій району з питань цивільного захисту населення.

3 метою підвищ ення
кваліф ікації фахівців

за окремим
планом

Літун В.В.

Гобчук 0 . 1.

4. Контроль за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень
та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій

43

Забезпечення контролю за виконанням контрольних документів та
інф ормування керівництва облдерж адміністрації про хід і стан їх
виконання.

3 метою контролю за виконанням
контрольних документів та
інформування керівництва
облдержадміністрації про хід і стан
їх виконання

щ омісячно

Гобчук О.І.

5. Навчання спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, надання практичної та методичної допомоги
органам місцевого самоврядування

44

45

Семінар-навчання з бухгалтерами місцевих рад щодо складання звіту по
мережі, штатах та контингентах, ефективності використання бюджетних
коштів та недопущення заборгованості по зарплаті та інших захищених
статей.
Н адання м етодичної допом оги спеціалістам фінансового управління
райдерж адм іністрації щ одо дотрим ання вим ог чинного законодавства
про звернення громадян, Інструкції з діловодства та виконавської
дисципліни.

46

С емінар-навчання з секретарям и місцевих рад району.

47

С емінар-навчання з відповідальними працівниками
районної держ авної адміністрації.

48

С емінар-навчання з головами м ісцевих рад району.

49

50

Надання м етодичної допом оги секретарю виконкому Валявської
сільської ради з питань стану організаційно-масової роботи та
виконання делегованих повноваж ень органів виконавчої влади
Надання м етодичної допом оги секретарю виконкому Д убівецької
сільської ради по дотрим анню вим ог чинного законодавства про
звернення громадян, Інструкції з діловодства та виконавської
дисципліни

Керівник апарату
райдержадміністрації

3 метою ефективності
використання бюджетних коштів

січень

Курилюк Г.І.

3 метою покращ ення роботи
структурних підрозділів
райдерж адм іністрації

січень

Г обчук О.І.

січень

Дмитрюк А.О.

січень

Дмитрюк А.О.

лютий

Дмитрюк А.О.

лютий

Дмитрюк А.О.

березень

Гобчук О.І.

3 метою надання методичної
допом оги посадовим особам
місцевих рад
3 метою підвищ ення
кваліф ікації працівників
районної держ авної
адміністрації
3 метою надання методичної
допом оги посадовим особам
місцевих рад
3 метою надання методичної
допом оги посадовим особам
місцевих рад
3 метою покращ ення роботи
виконкомів місцевих рад

Надія ПОПОВИЧ

і

