УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
03.01.2018

№

З

Про перспективний план роботи Запорізької райдержалміністраііії «Ос[К’)виі
напрямки діяльності Запорізької районної державної адміністрації в 201 (Xрсжн'

Керуючись статтею 6 Закону України ^ТІро місцеві держави
адміністрації”, Регламентом Запорізької райдержадміністрації та на викоианн;
розпорядження голови облдержадміністрації від 26.12.2017 № 724 «Пр(
перспективний план роботи облдержадміністрації»:
1.
Затвердити
перспективний
план
роботи
Запорізьке
райдержадміністрації «Основні напрямки діяльності Запорізької районне
державної адміністрації в 2018 році» (додається).
2.
Начальникам
відділівапарату,
структурних
підрозділі
райдержадміністрації забезпечити виконання заходів перспективного план
роботи райдержадміністрації «Основні напрямки діяльносгі Заиориькч
районної державної адміністрації в 2018 році» та [юдати до 31.12.2018 відділ
організаційної роботи, діловодства і контролю апарату райдержадміністрац
звіт про його виконання.
3. Рекомендувати:
1) КЗ «Запорізька центральна районна^ікарня» Запорізької районн(
ради, КЗ «Запорізький районний центр первинітої медико-санітарної допомогу
Запорізької районної ради здійснити заходи передбачені пунктами 80-86 цьої
розпорядження;
2) КЗ «Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної рач
здійснити заходи передбачені пунктами 61-63, 106-107 цього розпорядження:
3) Запорізькому районному центру соціальних служб для сім'ї, дігей ■
молоді здійснити заходи передбачені пунктами 60, 69 нього розпоряджсн:ія:
4) Запорізькому районному відділенню поліції Диіііровсі>кого ійідді:
поліції ГУНП в Запорізькій області здійснити заходи передбачені пунктом цього розпорядження;
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5) сільським та селищним головам здійснити заходи передбачені даним
розпорядженням.
4. Відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарат)
райдержадміністрації надати
голові
райдержалмінісі ранії узаіальнем)
інформацію про стан виконання цього розноряджсиня до 20.01.2019,
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату райдержадміністрації Макущенко В.О.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
03.01.2018

№3

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
роботи райдержадміністрації «Основні напрями діяльності Запорізької районної державної адміністрації в 2018 році»
№
з/п
І
І.
1

2

О

2)

4

Зміст заходу

2
Соціально-економічний блок

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

3

4

5

економічного
стабільної
суспільно- Щомісяця Відділ
Моніторинг цін на основні продукти Забезпечення
і
торгівлі
харчування та їх наявність у торговельній політичної ситуації в районі з питань Щотижня розвитку
райдержадміністрації
цінової політики (доручення Прем’єрмережі
міністра України від 04.07.2003 № 38493)
економічного
Реалізація заходів та завдань Комплексної Створення сприятливих умов для бізнес- Щокварталу Відділ
розвитку
і
торгівлі
програми розвитку малого підприємництва середовища, забезпечення сталого розвитку
райдержадм ін істрації,
в Запорізькому районі на 2017-2018 роки, малого підприємництва, збільшення його
структурні
підрозділи
затвердженої рішенням районної ради від внеску в соціально-економічний розвиток
райдержадміністрації,
Запорізького району та підвищення його
23.12.2016 М 5
виконкоми
конкуренто-спроможності
сільських/селищних рад
економічного
Проведення комплексної оїдаки (рейтингу) Кваліфіковане й своєчасне вирішхвання Щокварталу Відділ
розвитку
і
торгівлі
комплексу
нагальних
питань
резул ьтаї ів
соціально-економічного всьог'о
райдержаіім ініс грації,
розвитк}' Запорізького району Запорізької розвитку території району
структурні
підрозділи
області
райдержадм іністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
економічного
метою
удосконалення
механізму Щокварталу Відділ
Організація
проведення
інвентаризації; З
розвитку
і
горілвлі,
державною
нерухомого
майна управління об’єктами державної власності
структури і
п і.лрозділи
рай деряділ м іністрації,
її
структури их відповідно до постанови Кабінету Мі ніс грів
райдержадм ін іе І рації
підрозділ ін
та
майна
дгажавних З'країни від 30.11.2005 № 1121 «ГІро
Методики
проведення
підпригмс!в. які за даними ЄДРПОУ затвердження
об’єктів
державної
на.іежап, л.о сфери їх управління. Надання інвентаризації
відомеє Ісіі
до облдержадміністрації за власності»;

результатами інвентаризації
5

Моніторинг та оцінка результативності
реалізації Стратегії розвитку Запорізького
району на період до 2020 року

6

Забезпечення
реалізації
управлінських
рішень
райдержадміністрацїї
щодо
подальшого
обліку
та
використання
державного майна, що не увійшло до
статутних капіталів акціонерних товариств,
створених
під
час
корпоратизації,
засновником
яких
виступала
райдержадм іністрація
Удосконалення системи надання фізичним
та юридичним особам адміністративних
послуг
через
центри
надання
адміністративних послуг

7

8

9

10

ведення
обліку
об’єктів
державної
власності, які належать до сфери управління
райдержадміністрації
Створення умов сталого економічного Протягом
зростання,
підвищення
добробуту
року
населення. Рішення районної ради від
14.09.2010 №10
Забезпечення
належного
обліку
та- Протягом
цільового використання державного майна,
року
зокрема об’єктів житлового фонду і
соціально-культурного призначення

Відділ
економічного
розвитку
і
торгівлі,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації
Відділ
економічного
розвитку
і
торгівлі,
структурні
підрозділи
райдержадм іністрації

Забезпечення належної якості надання Протягом Відділ
економічного
розвитку
і
торгівлі,
адміністративних послуг у центрі надання
року
структурні
підрозділи
адміністративних
послуг
райдержадм іністрації
райдержадміністрації
юридичним
та
фізичним особам
економічного
Моніторинг
Програми
соціально- Здійснення аналізу виконання основних Щокварталу Відділ
розвитку
економічного та культурного розвитку завдань і пріоритетів розвитку району,
райдержадм іністрації,
рішення районної ради від 22.12.201 /
Запорізького району на 2018 рік
структурні
підрозділи
райдержадм іністрації
товарів
місцевих Щокварталу Відділ
економічного
Реалізація заходів з підтммки_ місцевих Популяризація
розвитку
і
торгівлі
товаровиробників
та ^
підвищення виробників, збільшення попиту на їх
райдержадм ін істрації,
конкурси Іосіїроможності
вітчизняної товари, збереження, створення нових
структурні
робочих місць. Створення умов для
підрозділи
продукції
формування
високотехнолої іч ного
райдержадм ін істрації,
виконкоми
господарського комплексу.
сільських/се ишиих рад
економічного
сприятливих
умов
для Щокварталу Відділ
Реалізація І І.іану заходів з виконання у 2018 створення
і
торгівлі
розвитку
році І Іаці(нкгГьної програми сприяння здійснення підприємницької діяльносгі та
райдержадм ін істрації,
розвитку малого підприємництва, рішення
розви ї ' К ) м а л о ї о підприємництва в Україні
структурні
підрозділи
районної ради від 23.12.2016 №5
райдержадм інісі'рації.
виконкоми
сільських/се зиіцимх рад
прийняття
еко іи п Г іч н о
Щопівроку Відділ
економічного
Реалі іація іержанпої регуляторної політики 11 е д о п \ шення
недоцільних т а неефективних р е г у д я И ' р н м х
розвитку
і
іорі'івлі
у е(])ері ин ми іа|Ч'і.кої діяльності

4
структурні
підрозділи
раидержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
Відділ
економічного
розвитку
і
торгівлі
’райдержадміністращї

господарської діяльності

12

13

14

15

Залучення коштів обласного та Державного
фондів охорони навколишнього природного
середовища
на
виконання
заходів,
спрямованих на охорону та раціональне
використання природних ресурсів
Проведення
роботи
з
економіковизначальними підприємствами району та
прогнозування економічного розвитку
промисловості району

Підготовка пропозицій про внесення змін та
доповнень
до
Переліку
заходів,
спрямованих на охорону та раціональне
використання природних ресурсів, які
фінансуються за рахунок фондів охорони
навколишнього природного _ середовища
місцевих бюджетів у 2018 році
Підготовка Переліку заходів, спрямованих
на охорону та раціональне використання
природних ресурсів, які ^напсуються за
рахунок фондів охорони навколишнього
природного середовища місцевих бюджетів
у 2018 році

Поліпшення
стану
навколишнього
природного середовища у регіоні

Протягом
року

Протягом
Забезпечення стабільності та збереження
року
динаміки зростання на шляху створення
сучасного, інтегрованого у світове
виробництво промислового комплексу
здатного розв’язувати основні завдання
соціально-економічного
та
високотехнологічного розвитку
Розпорядження
голови
облдерж Щокварталу
адміністрації від 03.02.2014 № 24 «Про
затвердження Порядку планування та
фінансування природоохоронних заходів
з обласного та місцевих фондів охорони
навколишнього природного середовища»
Розпорядження
голови
облдерж
адміністрації від 03.02.2014
24 «Про
затвердження Порядку планування та
фінансування природоохоронних заходів з
обласного та місцевих фондів охорони
навколишнього природного середовища»

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
раидержадміністрації

Відділ
економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації

1 квартал

До 20
березня
2018 року
1 квартал
2018 року

16

Публічне
представлення
звіту
про Стапя 80 Бюджетного кодексу України
виконання районного бюджету за 2017 рік

17

Розробка
заходів
щодо
виконання На виконання Закону України «Про
Державного бюджету та місцевих бюджетів Державний бюджет України на 2017 рік» га
рішення сесії обласної ради «Про обласний
на 2018 рік
бюджет на 2017 рік»
У місячний
Складання рогніїс} дохідної та видаткової Стаття 78 Бюджетного кодексу України
термін
частини районіюі о' бюджету н а 2018 рік
після
іагверджен

18

Відділ
економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації;
структурні
підрозділи
раидержад м іністр а цїї.
виконкоми
сільських/селищних рад
Управління фінансів
райдержадміністрації
Управління фінансів
райдержад м іністр а ц ії
Управління фінансів
райдержадмініс гра11і'і

1 1

2

3

19

Дотримання
контролю
бюджетного На виконання вимог ст.115 Бюджетного
законодавства в процесі формування та кодексу України
виконання місцевих бюджетів району в
2018 році

20

Підготовка та подання на розгляд районної
ради проекту рішення про районний
бюджет на 2019 рік
Організація
роботи з формування та
опрацювання
прогнозних
показників
місцевих бюджетів району на 2019 рік та
наступні 2020-20121 роки

21

22

Підготовка та подання на розгляд районної
ради проектів рішень районної ради про
уточнення показників районного бюджету
на 2018 рік

23

Фінансування планових заходів районного
бюджету та перерахування субвенцій, що
надійшли до районного бюджету з
обласного бюджет}' га Державного бюджету
України
Організація виконання місцевих бюджетів,
інформаційне супроводження виконання
місцевих бюджетні раііону
Перевірка
правильності
складання
ї
затвердження
конпорисів,
планів
асигнувань шгалішою фонду бюджету,
планів ІШЛП1І1ІЯ кріиіпів І'і -іагального фонду
бюджету, нлинін снсньыыюго фонду, планів
ВИКОРИС'ПІНІІЯ би^нкгіжіх коштів по КПКВ

24
25

На виконання вимог Бюджетного кодексу
України
На виконання вимог Бюджетного кодексу
України

5

4
бюджету
протягом
року

Управління фінансів
райдержадміністрації

Грудень
2018

Управління фінансів
райдержадміністрації

Управління фінансів
Після
отримання райдержадміністрації
розрахунко
вих
показників

Департаме
нту
фінансів
Запорізької
облдержад
міністрації
Протягом
78
Бюджетного
кодексу
На виконання ст.
року за
України
окремим
планом
районної
ради
Постанова Кабінету Міністрів України від Протягом
року
15.12.2010 Уу 1132 «Про затвердження
Порядку перерахування міжбюджетних
трансфертів»

Управління фінансів
райдержадміністрац ії

Управління фінансів
райдержадміністраці'

На виконання вимог ст. 80 Бюджетного
кодексу України

Іротягом
року

Управління фінансів
райдержадміністрації

Пункт 42 юстанови Кабінету Міністрів
віл _________
20.02.2002 № 228 «Про
України __
затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження га основних вимог до
виконання кошгорисів бюджетних установ»
зі змінами іа доповненнями

1 квартал
2018 року

Управління фінансів
райдержадміністрації

26

27

28

29

30

31

2
Забезпечення проведення розрахунків по
нарахованих
пільгах
та
субсидіях
населенню з постачальниками енергоносіїв
та
надавачами
послуг ^ у
межах
затверджених обсягів субвенцій державного
бюджету районному бюджету на 2018 рік
Аналіз виконання районного бюджету за
2017 рік. Підготовка матеріалів на сесію
районної ради про затвердження зві'^ про
виконання районного бюджету за 2017 рік
Розвиток і поглиблення соціального діалогу
між місцевою владою, організаціями
роботодавців
і
профспілками,
удосконалення його форм і засад через
діяльність районної та територіальних
соціально-економічних
рад,
укладання
територіальних угод .
Забезпечення реалізації державних програм,
пов’язаних
із
соціальним
захистом
учасників антитерирористичної операції

Постанови Кабінету Міністрів України від
11.01.2005 № 20 (зі змінами) та від
04.03.2002 № 256

4
Протягом
року

Управління фінансів
райдержадміністрації

На виконання ст. 80 Бюджетного кодексу
України

Д оі
березня
2018 року

Управління фінансів
райдержадміністрації

Сприятиме
збереженню
економічного
потенціалу, зростанню реального сектору
економіки та рівня життя населення району
на основі соціального діалогу

Протягом
року

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Встановлення
відповідного
статусу,
надання пільг та компенсацій відповідно до
Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»
адресної
допомоги
Забезпечення
подальшої
реадізації Надання
Програми житлових субсидій згідно з малозабезпеченим верстам населення у
Положенням про порядок призначення та відшкодуванні витрат на оплату житловонадання
населенню
субсидій
для комунальних послуг, твердого та рідкого
відшкодування витрат на шлату житлово- пічного побутового палива та скрапленого
комунальних
п о с л х ' г . п р и д б а н н я газу
скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового пшіива
Сприяння підвищенню рівня зайнятості та Здійснення заходів сприятиме стабілізації
ситуації на ринку пращ області, створенню
рівня оплати праці шляхом:
проведення спільної з районною нових робочих місць і збереженню
федерацією проведення
спільної
з існуючих робочих місць, а також сприяння
районною федерацією роботодавців та зростанню доходів населення
районною радою про(})спілок роботи з
власниками та керівішками підприємств,
установ та організацій району щодо
сприяння
виконанніо
зобов’язань
Територіальної уі'оді ші 3017-2020 роки,
насамперед, у с(|)ері аймягості та оплати

Протягом
року

Управління соціального
захисту .насел ення
райдержадміністрації

Протягом
року

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,

праці;

Іроі'ягом
року

Управління соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

рийку^ гіраді шляхом розробки та реалізації
заходів Програми зайнятості населення
Запорізького району на 2018-2020 роки,
особливо в частині умов сприяння
створенню нових, збереженню існуючих
ефективних робочих місць із гідними
умовами та оплатою праці; підвищення
якості робочої сили та забезпечення
соціального захисту безробітних громадян,
у т.ч. вимушених переселенців і
демобілізованих військовослужбовців учасників аититерористичної операції;
налагодження ефективної співпраці
відповідних територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади,
місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування щодо
забезпечення контролю за своєчасністю
виплати заробітної плати, додержанням
мінімальних гарантій в оплаті праці та
застосуванням нелегальної праці;
надання
методологічної
та
організаційної підтримки органам місцевого
самоврядування, в т.ч. об’єднаним
територіальним
громадам,
щодо
забезпечення реалізації ним|^повноважень у
сфері
контролю
за
додержанням
законодавства про працю та зайнятість
населення відповідно до статті 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні»;
посилення ефективності роботи районної
комісій з питань погашення заборгованості
з
заробітної
Іїла ги
(грошового
забезпечення), пенсій, спніендій та інших
соціальних виплат для скорочення боргів із
шробітиої плати
Реалізація заходів районної Програми Реалізація
соціальної під'ї'римкн исісранів війни, посиленню
праці, дітей віПііі). інвалідів, інших війни, праці
f
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заходів Програми сприятиме
соціального захисту ветеранів
. діїсй війни, інвалідів, інших
І

\

' І

1

и СЗГ*РПРТ1П-ТСГ

Про Іяі ом
рокл

Управління соціального
захисту
_ населення
райдержадміністрації

у

складних

життєвих п ^
обставинах

обставинах «Назустріч людям» на 2015 2019 роки»

33

34

36

37

38

У

складних

життєвих

Здійснення заходів сприятиме зменшенню
травматизму як у побуті, так і на
виробництві

Протягом
року

Управління соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

Реалізація заходів Програми сприятиме
забезпеченню реалізації прав і задоволенню
потреб
інвалідів
нарівні
з
іншими
громадянами,
поліпшенню
умов
їх
життєдіяльності, рішення районної ради від
25.12.20 14№6
Здійснювати
у повному обсязі фінансування
Реалізація законів України «Про державну
та
своєчасне
призначення державних
соціальну
допомогу
малозабезпеченим
сім’ям», «Про державну допомогу сім’ям з допомог
дітьми»,
«про
державну
соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам»
Розроблення Програми захи#гу населення і З метою зниження ризику виникнення н е
техногенного та природного характеру,
територій від надзвичайних ситуацій
підвищення рівня безпеки населення і
техногенного та природної о характеру на
захищеності
терп горій від наслідків таких
2018 - 2022 роки
ситуацій
України
«Про
регулювання
Проведення заходів щодо оновлення та Закон
містобуд
і
в
н
ої
л
і
я:
І
ь
и
ості»
створення
містобудівної
документації
Запорізького району

Протягом
року

Управління соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

Протягом
року

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

І квартші
2018 року

Відділ
з
питань
цивільного
захисту
населення
райдержадміністрації

Підвищення
рівня
безпечної
життєдіяльності населення за рахунок:
забезпечення ефективного функціонування
Положення
про
систему
утавління
охороною
праці
та
безпекою
життєдіяльністю населення в Запорізькому
районі;
реалізації плану першочергових заходів
з профілактики травматизму невиробничого
характеру на 2017-2020 роки
Реалізація заходів районної Програми
виконання завдань і заходів Державної
цільової програми «Національний план дій з
реалізації Конвенції про права інвалідів» на
період до 2020 року

С'прияния
1 ромад.

об'єднаннкг

України
«Про
добровільне
і ериторіальних Закон
об'єднання
іеригоріа,іьних
громад»,
розпорядження Кабінеіу Міністрів 'України
від ІО.09.2015 .V" ^).ї8-рУ<Про затвердження
•» о

Т ГТ Т ҐТ

Протягом
рокл

Протяі о\і
рокл

Відділ містобудування,
архітектури та житлово комунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
Відділ містобудування,
архітектури та житлово комунального
господарства
па йпеожадміністрації,

територій громад Запорізької області»
39

40

Виконання заходів районної Програми «Про
програму запобігання жорсткому
поводженню із затриманими недопущенню
порушень прав людини при проведенні
дізнання та досудового слідства, '
обладнання окремих службових приміщень
Запорізький РВП Дніпровського ВП ГУНП
в Запорізькій області системами
відеоспостереження та іншими технічними
приладами для роботи з громадянами»
Виконання
Плану
заходів
щодо
забезпечення
виконання вимог Закону
України «Про засади запобігання і прртидії
корупції» та здійснення анти кору пційних
заходів у Запорізькому районі

Протягом
року

З метою подолання корупції в органах
виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування

Протягом
року

Розпорядження Кабінету Міністрів України Протягом
від 30.11.2011 № 1209-р «Про схвалення року
Концепції реалізації державної політики у
сфері профілактики правопорушень»
З
метою
зміцнення
законності
та
правопорядку,
забезпечення
конституційних прав людини і громадянина
та матеріально-технічного забезпечення
правоохоронних органів, рішення районної
ради від 25.12.2012 Лл 13
Протягом
Забезпечення
проведення
засідань Закон України «Про запобігання корупції»
року
Координаційного комітету по боротьбі з
копупцігю і організованою злочинністю при
раилержадміністрації
діяльності протягом
Знбсзнечсння
технічної
піліримки, Висвітлення
року
райдержадміністрації
суііроиолжеиия та оновлення іік})ормації на
о())іційііому ^ ^веб
сайті
Запорізької
1V1п'к>п-ял'н1м і II іетпанії

Реалізація заходів Програми профілактики
правопорушень
та
забезпечення
громадської безпеки в Запфізькому районі,
розвитку
матеріально-технічної
бази
органів і підрозділів внутрішніх справ,
прокуратури

41

Закон України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закон України «Про Державну
кримінально-виконавчу службу України»,
рішення районної ради від 20.06.2013 №14

виконкоми
сільських/селищних рад
Юридичний
відділ
апарату
райдержадміністрації

Відділ кадрової роботи
апарату
райдержадміністрації,
відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації,
структурні підрозділи
рай держад м ін істрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
Юридичний
відділ
апарату
ра йдержад мін істр ації,
Запорізький
РВП
Дніпровського ВП ГУНП
в Запорізькій області

Відділ

організаційної

роботи,
діловодства і
контролю
апарату
рай лержадм іністрації

Відділ організаційної

роботи, діловодства і
кон тролю апарату
ра Г)лержадм іністрації.
і Ч П \ к"1'\/П Н 1

ш т тп п '^ т гга

44

45

Здійсиеиня
заходів,
спрямованих
на
поліпшення роботи щодо висвітлення
діяльності райдержадміністрації і, зокрема,
оперативного реагування на резонансні
публікації в друкованих засобах масової
інформації
Сприяння реалізації планів Генерального
штабу Збройних сил України щодо обсягу
відбору громадян на військову службу за
контрактом

46

Організація виконання
заходів
щодо
надання шефської допомоги військовим
частинам
Збройних
сил
України,
Національної гвардії України та Державної
прикордонної служби України

II.

Блок капітального будівництва та
житлово-комунального господарства

47

48

Зшіучення
інвестицій
державного
та
місцевого
бюджетів
у
капітатьне
будівництво з метою розв’^ н н я нагальних
іі|юблем
регіону,
безпосередньо
для
(])іиаисування будівництва та реконструкції
об'єктів життєдіяльності: г'азо-. тепло-,
ио.'ЮГіостачання та водовідведення. об'єктів
соціально-культурного
призначення
(охорони
здоров’я, освіти,
культури,
сііоріу), а гакож на об'єкти з ліквідації або
ііоііерслжеиня їх аварійного стану
1Іроислсння моніторингу господарської
ііяльїіосіі, пов’язаної з металобрухт ют

Висвітлення
райдержадміністрації

діяльності

Протягом
року

райдержадміністрації
Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації,
структурні підрозділи
райдержадміністрації
Юридичний відділ
апарату
райдержадміністрації

Закон
України
«Про__ _ місцеве- Протягом
року
самоврядування
в
Україні»,
лист
Адміністрації
Президента
України
від 05.02.2016 № 03-01/255, рішення
районної ради від 27.07.2017 №7
відділ
Указ Шезидента України від 11.02.2016 № Протягом Юридичний
року
апарату
44/2016
«Про
шефську
допомогу
райдержадміністрації,
військовим
частинам
Збройних
Сил
відділ економічного
України, Національної гвардії України та
розвитку
та
торгівлі
Державної прикордонної служби України >
райдержадміністрації
(зі змінами)

Розв’язання нагальних проблем територій з
метою поліпшення умов життєдіяльності

Протягом
року

Контроль за додержанням спеціалізованими
або спеціалізованими мета_тургійними
переробними підприємствами та їх
приймальними пунктами встановлених
умов та правил здійснення операцій з
металобрухтом

Протягом
року

Відділ
економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації,
фінансове
управління,
відділ
містобудування,
архітектури та житловокомутшльного
господарства
р айде ржадм ін істр ації,
виконкоми сільських та
селишних рад
Відділ
містобудування,
архіїектури та житлово —
ком\'нального
і'осполарства
рай.чеїзжадм ін істрації,
виконкоми
сільсіж'их/селищних рад

10

Проведения моніторингу ситуації з
підготовки підприємств паливноенергетичного комплексу до роботи в
осінньо-зимовий період

Забезпечення сталого проходження осінньозимового періоду

50

Забезпечення проведення моніторингу за
ефективним
використанням
паливноенергетичних
ресурсів
бюджетними
установами
області
та
підвищення
енергоефестиності
об’єктів
бюджетної
сфери

Розпорядження голови
облдержадміністрації від 06.09.2017 № 467
«Про ефективне використання паливноенергетичних ресурсів, впровадження
енергоефективних заходів бюджетними
установами та виконання заходів
Регіональної програми підвищення
енергоефективності Запорізької області

51

Проведення моніторингу стану
обслуговування внутрішньообласних
автобусних маршрутів загального
користування

Підвищення рівня безпеки та якості
перевезень на автомобільному транспорті

52

Проведення моніторингу щодо
надходження та реалізації скрапленого газу
населенню області для побутових потреб

Розпорядження голови
райдержадміністрації від 29.04.2016 Л[Ь 299
«Про проведення моніторингу ситуації, що
склалася при реалізації скрапленого газу»

ІЧ'а. іізація державної містобудівної політики Закон України «Про регулювання
містобудівної діяльності», рішення районної
шляхом розроблення (оновлення)
міс Іс)будівної документації місцевого рівня ради В ІД 10.08.2012 Ко8

54

( ‘прмяппя об'єднанню територіальних
ромал. ІЧ'алізація перспективного плану
(Ііорм) 1ШІІІІЯ ісриторіальних громад
ліів'р'і и.кої області

Закон України «Про добровільне
об'єднання територіальних громад»

Протягом ^Відділ
містобудування,
року
архітектури та житлово комунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
Протягом Відділ
містобудування,
року
архітектури та житлово комунального
господарства
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
рай держад м іністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
містобудування,
Протягом Відділ
архітектури та житлово року
комунального
господарства _
райдержадміністрації
містобудування,
Протягом Відділ
архітектури та житлово —
року
комунального
господарства _
рай держад міністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
містобудування,
Протягом Відділ
архітектури та житлово року
комунального
господарства
рай держад мін істрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
Протягом Відділ
містобудування,
року
архітекту ри та житлово —
комунального
господарства
рай де [1ж а;:ім іністрац ії,
виконкоми
сільських 'селищних рад

11
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III.

ТЦзбведєния засідань Комітету доступності
інвалідів та інших маломобільних груп
населення до об’єктів соціальної та
іиженерно-траиспортноїінфраструктури
пр и райдержадміністрації

Забезпечення та здійснення контролю щодо
відповідності громадських і виробничих
будинків вимогам чинних будівельних норм

Протягом
року

ід д іл
містобудування,
архітектури та житлово комунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад

Упорядкування земельних відносин,
легалізація праці сільгосптоваровиробників

Протягом Управління
року
агропро.мислового
розвитку
райдержадміністрації
Протягом Управління
року
агропромислового
розвитку
рай держад міністрації

В

Блок агропромислового комплексу

56

Проведення заходу «Врожай»

57

Забезпечення
комплексу
заходів, Забезпечення продуктами харчування та
структури
харчування
спрямованих на активацію розвитку галузі покрапдення
населення району. Збільшення обсягів
тваринництва
виробництва
тваринницької
продукції.
Рішення районної ради від 25.12.2014 №9

58

Стабілізація виробництва зернових культур Забезпечення потреб внутрішнього ринку
як
головного
чинника
забезпечення району у продовольчому, насіннєвому,
фуражному зерні. Стабілізація виробництва
продовольчої безпеки району
зернових культур з урахуванням фактичної
площі посіву озимих зернових та їх стану.
Рішення районної ради від 24.12.2015 J^Г^1 і

Протягом
року

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадм ін істрації

59

збільшення
обсягів
Забе ііісчсння реалізації програм фінансової Стимулювання
виробництва
та
покрашення
якості
ПІЛ!римки сільгосптоваровиробників
сільськогосподарської
продукці'ї,
забезпечення продовольчої безпеки району.
Рішення районної ради від 24.1 2.2015 У»! 1

Протягом
року

Управління
агропромислового
розвитку
райдержа.лм іністрації

Протягом
року

Запорізькій
районний
центр соціальних служб
для сім'ї. .4 і гей та молоді

IV.
60

Гуманітарний блок
Забсшечеіпія державної підтримки сім'ї іа
ЛІ кмі
11,1 МІІ1ІЯ якісних соціальних послуг іа
І іііиж'піія соціального супроводу сімей і
тьм и 1,1 осіб, які опинилися в с к л а д н и х
/МІ 1.1 МІЧ обсіавииах;
І 1 ) 1 1 М <1

П П О Г Т Г М З Р Р П П - Д Г Р И 1і V

Закон України «Цро соціальну роботу з
сім'ями, дітьми та молоддю», постанова
Кабінету Міністрів України віл 01.08.2013
V» 573 «Про затвердження Загального
положення про центр соціальних служб для
сім”ї, дітей та М О Л О Д І»
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61

62

63

соціальної реклами щодо позитивного
іміджу
сім’ї,
формування
засад
усвідомленого, відповідального батьківства,
профілактики
раннього
соціального
сирітства, популяризації сімейних форм
виховання дітеи-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, підтримки сімей
та дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах
Організаційно - фінансове забезпечення
діяльності закладів культури, підтримка
творчо обдарованих дітей та молоді,
здійснення
заходів,
спрямованих _ на
розвиток
їх
творчого
потенціалу.
Організація та проведення
районних
заходів, участь в обласних, Всеукраїнських,
Міжнародних культурно-масових акціях із
творчих
аматорських
залученням
художників,
митців,
колективів,
народного
майстрів
письменників,
мистецтва
культурної
Забезпечення
охорони
спадщини, як складової національного
культурного надбання

Збагачення
та
вдосконалення
форм
діяльності мистецьких, культурно-освітніх
установ, навчальних закладів,_ розвиток
самодіяльної народної творчості Втілення
нових мистецьких проектів, Подальше
підвищення
інформаційної ’ діяльності
бібліотечної справи.
Виконання заходів «Програми розвитку
культури Запорізького району на 2013-2017
роки», затверджена рішенням районної ради
від 20.06.20ІЗ № 18

Протягом
року

Відділ культури і туризму
райдержадміністращї,
комунальний
заклад
«Районний
центр
культури
і дозвілля»
районної
Запорізької
ради,
виконкоми сільських та
селищних рад,
керівники
закладів
культурй району.

Сприяння збереженню та охорони пам’яток
історико-культурної спадщини, збереження
культурних цінностей в музеях.
В"иконання заходів «Програми збереження
об’єктів
культурної
спадщини
у
Запорізькому районі на 2016-2020 роки»,
затвердженої рішенням районної ради від
31.03.2016 № 19

Протягом
року

Стіи^рсіпія привабливих умов для розвитку Формування ринку попиту на внутрішній
туристичнощекреаційний та к}рортний
•]уріпм\ Іа курортно-рекреаційної сфери
продукт. Просування місцевих брендів
«Запорізький район - туристичний»
Виконання заходів «Програми розвитку
рекреаційно-курортного
комнлекху
та
гуризму Запорізького району на 2016-2020
роки», затвердженої рішенням районної
ради від 22.06.2016 іЧа 05

Протягом
року

Відділ культури і туризму
райдержадм іністрації,
комунальний
заклад
«Районний
центр
культури
і дозвілля»
Запорізької
районної
ради,
виконкомисільських та
селищних рал,
керівники
закладів
культури району.
Відділ кулыури і туризму
райдержадм Гністращї,
комунальний заклад
«Районний цсн гр
культури і дозвілля»
Запорізької районної
ради,
приватні пілпригмці,
ВИКОНКОМІ! СІЛЬСЬКИХ та
Г Т Г /Т Т Г Т и М V
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64
65

66

67

Здійснення заходів у межах компетенції,
спрямованих на виконання Закону «Про
очищення влади»
Проведення організаційної роботи по
поданню державними службовцями всіх
рівнів декларацій про майно, доходи,
витрати
і
зобов’язання
фінансового
характеру за 2017 рік
Організація і проведення І туру щорічного
Всеукраїнського
конкурсу
«Кращий
державний службовець» в Запорізькій
районній
державній
_адміністрації
Запорізької області у 2018 році
Виконання
плану-графіка
навчання
державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування за професійними
програмами та програмами тематичних
короткотермінових семінарів, здійснення
заходів щодо методичного забезпечення
навчального процесу.
Створення та забезпечення функціонування
прийомних сімей та дитячих будинків
сімейної о типу

Закон України «Про очищення влади»

Протягом
року

Закон України «Про запобігання корупції»

З січня по
квітень

Постанова Кабінету Міністрів України від З березня
19.09.2007
№152
«Пропроведення
по квітень
щорічного
Всеукраїнського
конкурсу
«Кращий державний службовець»

Відділ кадрової роботи
апарату
райдержадм ін істрації

Набуття Xнових
знань
та
стійких Протягом
професійних умінь і навичок державними
року
службовцями,
посадовими
особами •
місцевого самоврядування

Відділ кадрової
роботи апарату
райдержадм іністрації

Закон
України
«Про
забезпечення
організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», захист прав та
законних інтересів дітей

Протягом
року

69

Запроиалження патронату над дитиною та Здійснення соціального захисту дітей, які
опинилися у складних життєвих обс тавинах,
створення сімей патронатних вихователів
залишилися
без
піклування
батьків
відповідно до вимог чинного законодавства

Протягом
' року

70

Реалі лінія чандань цільової районної
прої рамн: розвитку фізичної культури і
сііорі> и іанорізькому районі на2018рік

Протягом
року

71

ІКчиі ЛІНІЯ) еііегемі освіти району основних
заіиаін. еіраіеі ії розвитку Запорізького
раііон) \ '() 18 роді

Відповідно до цільової районної « Програми
розвитку фізичної культури і спор ту в
Запорізькому районі на 2018 рік», рішення
районної ради від 22.12.2017 №9
Забезпечення умов для позитивної динаміки
розвитку системи освіти
району за
відповідними напрямами;
парошевання
шугужностей і якісний розвиїок мережі

68

керівники закладів
культури району
Відділ кадрової роботи
апарату
райдержадміністрації
Відділ кадрової роботи
апарату
райдержадміністрації

Протягом
року

Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації.
Запорізький
районний
центр соціальних служб
для сім.’ї, дітей та молоді
Служба у справах дітей
районної державної
адміністрашї.
Запорізький
районний
центр соцішіьних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадм іпіетрації
Відділ освіїи. мо.золі та
спорту
райдержадм і11 іе і рації

14

72

Реалізація Програми розвитку освіти
Запорізького району на 2018-2022 роки

73

Проведення державної підсумкової атестації
і зовніїшіього незалежного рцінювання
випускників загальноосвітніх навчальних
закладів
А

74

Розии 1їж .юшкільної мережі для повного
задоио.іеіііія потреб населення у
влаші\ ікпімі дітей 1-6 років до дошкільних
павчальїіііх закладів; забезпечення умов для
викопапіія в системі дошкільної освіти
ра йо 11\ и1ко 11одав чої вимоги щодо
обоіГ'/і ікччшсіі дошкільної освіти для дітей
5-річіИ'і о віку
М олерт іація системи освіти шляхом
ОІІПІМ І
і якісного розвитку мережі
заі и.іміиі'гвіїїііх
навчальних
закладів
відпоиі ііи> ю соціально-економічних умов,
дсмої р.иімчної ситуації та з метою
Т'ІПІЧІІІ' и чия ЛОСІ упності якісної о св іти для

75

дошкільних
навчальних
закладів
та
забезпечення збільшення обсягів охоплення
дітей дошкільними навчальними закладами
та різними формами дошкільної освіти;
розвиток умов доступності до якісної
загальної середньої освіти, досягнення
високих результатів роботи з обдарованою
та
здібною
молоддю,
ефективного,
упровадження
сучасних
інформаційнокомунікаційних технологій у навчальновиховний процес та управління; подальшої
розбудови
єдиного
інформаційного
освітнього простору району
Розвиток системи освіти району з метою
піднесення її ефективності та якості,
поліпшення
умов
здобуття
освіти
населенням
району
за
рахунок
комп’ютеризації та інформатизації закладів
освіти, підготовки вчителів інформатики та
перепідготовки вчителів усіх дисциплін з
інформаційно-комунікаційних та інших
новітніх технологій
Забезпечення
об‘єктивності
оцінки
навчальних
_ досягнень
випускників
загальноосвітніх начальних закладів та
організованого проведення незалежного
оцінювання випускників
Реконструкція
Балабинського
ДНЗ
(добудова приміщення для двох груп та
спортивної зали), реконструкцію будівлі у
Малокатеринівському ДНЗ для створення
пристосованого
корпусу
дошкільного
навчального закладу, що дасть змогу
відкрити додатково 2 дошкільні групи на 40
місць.
Реалізація державної освітньої політики
щодо
забезпечення
поліпшення
фтнкціонування та інноваційного розвитку
освіти Запорізького району, її якості і
лосгуиності для різних верств паселегіня
|чайону, збереження націона.-пьни\ ірадицій і

Протягом
року

Відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадм ініетрації,
виконкоми сільських,
селищних рад

Квітеньсерпень

Відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадм ін істрації

До
01.09.2018

Відділ осві 1 и, молоді та
спорту
райдержадм ін іетрації

Протягом
року

Відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадм іп іс і рації,
виконкоми с іл ьс г,киX,
селищних рал
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76

77

78

79

80

підвезення учнів та вчителів до закладів
освіти у сільській місцевості; розвитку
якості кадрового забезпечення освітнього
процесу
до
нових
інформаційноПродовження роботи над розбудовою Перехід
єдиного інформаційного простору освіти комп'ютерних технологій відповідно до
Програми розвитку освіти Запорізького
Запорізького району
району на 2018 -2022 роки: ефективне
використання навчальних комп’ютерних'
комплексів; стовідсоткове підключення
загальноосвітніх навчальних закладів до
швидкісного
Інтернету;
розширення
єдиного
інформаційного
освітнього
простору
шляхом
створення
нового
контенту та засобів навчання
Відповідно до основних завдань стратегії
Розвиток та приведення у відповідність з
сучасними запитами дітей і підлітків форм і Програми розвитку освіти Запорізького
району на 2018 -2022 роки
методів по закласноУ та позашкільної
виховної роботи; розширення охоплення
позашкільною освітою, занять спортом
учнів, звернувши особливу увагу на дітей з
особливими потребами
Відповідно до основних завдань стратегії''
Упровадження дієвих форм патріотичного
Програми розвитку освіти Запорізького
виховання учнів, виховання любові до
рідного краю, звернувши особливу увагу на району на 2018 -2022 роки та Концепції
національно-патріотичного виховання
розвиток (])орм виховання із залученням
учнів до практичних справ і^трютичного
змісту
Участь
\
Всеукраїнській
науково- Відповідно до цільової районної «Програми
практичпіГГ
конференції
«Досвід _ та розвитку освіти в Запорізькому районі на
перепек і 1ІИІ1 розвитку інклюзивної освіти в 2018-2022 роки»
Україні: реї іоншіьний аспект»
З меіою ііілвиїцення якості та доступності
медичної допомоги населенню, насамперед
у сільськііі місцевості, здійснити заходи
щодо:
в
покращенні
магердпьноукріп іення та оновлення матеріально- Потреоа
технічної (ЧИН іакдадів охорони здоров'я гечнічного стану лікувальних закладів
району, удосконалення якості медичних
район);
ви і’н іГк 'іііія
потреб
територіальної послуг поліпшення ефективності системи
і'ромалн І. ч)(іроиідьінй інтегоації закладів у охорони здоров'я
лік'.чпіч.и' (ч'ііі 1 алі.ні
00 єднання
з

Протягом
року

Відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадм іністрацГї,
виконкоми сільських,
селищних рад

Протягом
року

Відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадм іністрації

Протягом
року

Відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадм іністрації

березень

Відділ освії и. молоді та
спорту
райдержадм іністрації

Протягом
року

КЗ
«'їапорізька
центральна
районна
лікарня» ЗРГ’
КЗ
((Запорізький
районний
центр
первинної
медико-

16

санітарної допомоги» ЗРР

МОЖЛИВІСТЮ подальшої спеціалізації цих
закладів;

участь центрів первинної медикосанітаріюї допомоги в реалізації Проекту
Світового банку «Поліпшення охорони
здоров'я на службі у людей»;
інституту
розвитку
подальшого
сімейних лікарів
Зміцнення кадрового потенціалу закладів
охорони
здоров’я
(забезпечення
своєчасного підвищення кваліфікаційного
рівня медичних працівників, проведення
роботи серед студентів щодо залучення їх
до роботи в закладах охорони здоров’я
первинної медико-санітарної допомоги,
екстреної медичної допомоги, реалізація
програм «місцевих» стимулів)
Продовження системної роботи щодо
профілактики та лікування соціальнонебезпечних хвороб

Покращення укомплектованості кадрами
лікувальних закладів району, в першу чергу,
закладів сільської місцевості

Протягом
року

КЗ
«Запорізька
центральна
районна
лікарня» ЗРР
КЗ
«Запорізький
районний
центр
первинної
медикосанітарної допомоги» ЗРР

Зниження
рівня
захворюваності
та
показників
смертності від хронічних
неінфекційних захворювань, стабілізація
епідеміологічної
ситуації
щодо
захворюваності на соціально-небезпечні
хвороби

Протягом
року

83

Удосконалення системи надання медичної Для забезпечення якісною медичною
допомоги дітям і матерям,~спрямованої на допомогою дитячого та жіночого населення
зниження
показника
'^алюкової
та району
материнської смертності.

Протягом
року

84

мотивації
тмування
Проведення інформаційно-роз'яснювальної
роботи серед населення щодо формування способу життя
здоровоГ(^ способу життя

здорового

Протягом
року

85

Забезпечення
належного
фінансування Забезпечення високоякісною і доелупною
медичною допомогою населення уайонсд
потреб 1 а.і> іі охорони здоров’я
рінісння районної ради від 21.03.201 е ХаО

Протягом
року

«Запорізька
КЗ
районна
центральна
лікарня» ЗРР
КЗ
«Запорізький
районний
центр
первинної
медикосанітарної допомоги» ЗРР
КЗ
«Запорізька
центральна
районна
лікарня» ЗРР
КЗ
«Запорізький
районний
центр
первинної
медикосанітарної допомоги» ЗРР
КЗ
«Запорізька
центральна
районна
лікарня» ЗРР
КЗ
«Запорізький
районний
центр
первинної
медикосанітарної допомої и» ЗРР
КЗ
«Запорізька
центральна
районна
лікарня» ЗРР
КЗ
«Запорізький

81

82
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З
метою
активізації
роботи
щодо
профілактики
та
лікування
серцевосудинних
та
судинно-мозкових
захворювань здійснення заходів щодо; ^
організації роботи «Школи здоров'я» з
питань профілактики та надання медичної
допомоги пацієнтам з хворобами системи
кровообігу у закладах охорони здоров'я
первинної медико-санітарної допомоги;
створення
та
організації
роботи
регіональних
навчально-тренінгових
центрів для лікарів закладів охорони
здоров'я первинної ланки з профілактики
хвороб системи кровообігу
Реалізація заходів районної Програми із
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа
Забезпечення
виконання
вимог
законодавства щодо захисту житлових і
майнових прав
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

районний
центр
первинної
медикосанітарної допомоги» ЗРР
КЗ
«Запорізька
центральна
районна
лікарня» ЗРР
КЗ
«Запорізький
районний
центр
первинної
медикосанітарної допомоги» ЗРР

Удосконалення
надання
високоспеціалізованої медичної допомоги

Протягом
року

Стаття 43
Закону України «Про місцеве
самоврядування
в Україні»,
рішення
районної ради від 31.03.2016 №12

Протягом Служба у справах дітей
року ’ районної державної
адміністрації

Закон
України
«Про
забезпечення
організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування»,
постанова
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008
Лд 866 «Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини», захист прав та законних ініересів
дітей
Оргапіізанія
виконання
заходів, Указ 1Ірезидента України від 19.06.301 З J^д
спрямованих на підтримку книговидавничої 336 «Про деякі заходи щодо державної
підгримки
книговидавничої справи
і
справи і ііоп\:іяризації читання
популяризації читання в Україні»

Протягом
року

Служба у справах дітей
районної держа в11 ої
адміністрації

Протягом
року

Сприяння ро 1витку опіки, піклування та Гіосганова Кабінету Міністрів України від
08.10.2008 № 905 «Про затвер.тження
усиїюилсін 1Я
Порядку
впровадження
діяльнооі
і

Протягом
року

Відділ
організаційної
роботи, діловодства і
контролю
агіарату
райдержад м ін іс гр ац ії,
відділ культури і туризму,
відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадмініс і раї іії
Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації

-----
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91
92
93

94

дотриманням прав усиновлених дітей» та
від 24.09.2008 № 8б6 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини», захист прав та
законних інтересів дітей
Організація проведення профілактичних Закон України «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
рейдів (заходів)
дітей»
Здійснення заходів з формування, обліку, Закон України «Про Національний архівний
забезпечення належних умов зберігання фонд та архівні установи»
документів Національного архівного фонду
Здійснення заходів _з організації широкого Закон України «Про Національний архівний
використання архівної інформації для фонд та архівні установи»
задоволення
наукових,
соціальних
і
культурних потреб громадян
Реалізація заходів галузевої Програми Наказ Державного ком ітет архівів У країни
здійснення контролю за наявністю, станом і від 10.11.2009 № 190 «Про затвердження
здійснення
контролю
за
рухом документів Національного архівного Програми
наявністю,
станом
і
р}гхом
документів
НАФ
фонду на 2009-2019 роки
на 2009-2019 роки»

Протягом
року
Протягом
року

Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації
Архівний
відділ
райдержадміністрації

Протягом
року

Архівний
відділ
райдержадміністрації

Протягом Архівний
відділ
року
. райдержадміністрації

V.

Блок основних організаційно-масових заходів

95

постійної
взаємодії Щомісяця
Проведення засідань Координаційної ради з Запровадження
місцевих
органів
виконавчої
влади
із
питань розвитку підприємництва в районі
суб’єктами підітоиємницької діяльності,
громадськими опєднаннями підприємців,
громадськими
організаціями
району.
Вирішення проблемних питань розвитку
ма^того підприємництва в Запорізькому
районі
Вирішення нагальних проблем соцішзьно- Щопівроку
тристоронньої
Засідання
районної
економічного
розвитку області шляхом
соці ал ьііо -с і\о Ію мічної рад и
соціального діалогу

96

97

98

Засідання рзііомної комісії з питань
погашення шборгованості з заробітної
плати (і]юшоиоіо забезпечення), пенсій,
стипенл,ііі іа ІНШИХ с'оціальних виплат
Засідання раноішої ради з питань безпечної
життєд/іяльміч і! населення

Відділ
економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадм ініс'гра ціі

Управління соцішіьного
захисту
населення
райдержадм ін іст р ані ї

Погашення заборгованості з заробітної За окремим Управління соціального
населення
графіком захисту
плати перед працівниками району
р айдерж ад м і н іс і ра ціі'
Прийняття рішень щодо забезпечення [Цоквартал Управління соціального
захисту
населення
підвищення рівня безпеки навиробниіп ві та
У
райдержадм ін іс грації

л;
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100
101

102

103
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Рішення Запорізької ради від 23.12.2016 І квартал Управління соціального
захисту
населення
№ 6 «Про Комплексну районну програму з
райдержадміністрації
оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної,
тендерної політики та протидії торгівлі
людьми на 2017-2021 роки»
Районна розширена нарада з питань З метою початку літнього оздоровлення II квартал Управління соціального
захисту населення
підготовки до літньої оздоровчої кампанії дітей району
райдержадміністрації
2018 року
Координаційна рада з питань сім'ї, жінок, Розпорядження голови районної державної III квартал Управління соціального
захисту
населення
охорони материнства і дитинства при адміністрації від 27.03.2013 № 146 «Про
райдержадміністрації
заступнику
районної
державної створення координаційної ради з питань
сім’ї жінок, охорони материнства і
адміністрації
дитинства при голові обласної державної
адміністрації, затвердження її складу та
Положення про неї»
Проведення
районних
_ заходів Рішення Запорізької ради від 23.12.2016 IV квартал Управління соціального
захисту
населення
Всеукраїнської акції «16 днів проти № 6 «Про Комплексну районну програму з
райдержадміністрації
оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної,
насильства»
гендерної політики та протидії торгівлі
людьми на 2017-2021 роки»
Проведення заходів до Дня Святого Рішення Запорізької ради від 23.12.2016 IV квартал Управління соціального
захисту
населення
Миколая, новорічних і різдвяних свят для № 6 «Про Комплексну районну програму з
райдержадмі ністрації
оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної,
дітей
гендерної політики та протидії торгівлі
людьми на 2017-2021 роки»
Управління соціального
Квітеньщорічного
телемарафону Підтримка ветеранів війни, учасників
Проведення
захисту
населення
травень
бойових дій, громадських ветеранських
«Пам’ять»
рай держад м ін іс1 ра ціі'
організацій до дня Перемоги в дрхгій
світовій війні
Управління соціального
Жовтень
Проведення Міжнародного дня громадян Вшанування ветеранів війни та праці
населення
захисту
похилого ВІК} іа Дня ветерана
райдержадмшістрац] і
Відділ освіти, .молоді та
Протягом
ОрганізіШІПне іабезпечення проведення Виконання заходів, визначених акта.ми
спорту
року
масових !іі\о Гж га відзначення державних, Президента України, Кабінету Міністрів
райдержадмі н істр аці ї.
України
та
розпорядженнями
голови
міжмародіїнх евяі:
виконкоми
сільських,
облдержадміністрації про відзначення
Дня Соборное гі України;
селищних рад.
ні дл іл
Дня иніаіі} иаінія учасників бойових дій державних свят
культури
І
іуріиму
на терм Юрії іііітіч держав;
райдержадм ініст р а ції.
BIIIIUIN иаіііія І ероїв Небесної Сотні;
управління
соціального
'•■■■■
.................
м ^ізп ттз
П П Т ТІТИ Ц Н И Х
Організація та проведення районного
конкурсу «Господиня свого краю 2018» з
нагоди
святкування
Міжнародного
жіночого дня
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раидержадмшістрацп
КЗ
«Районний
центр
дозвілля»
культури
1
районної
Запорізької
ради,
закладів
керівники
культури району

Дня Конституції України;
Дня Державного Прапора України;
Дня Незалежності України;
li-m українського козацтва;
щя партизанської слави;
ня захисника України
ия вшанування жертв голодоморів;
Дня Гідності та Свободи;
Дня Збройних сил України;
Міжнародного дня інвалідів;
іия молоді;
Іия фізичної культури;
ц-ія знань;
[іжнародного дня студентів;
Міжнародного дня захисту дітей;
ня матері;
[іжнародного дня сім'ї;
ІНЯ усиновлення;
Іня спільних дій в інтересах дітей;
щя вшанування учасників^^ ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
ня Святого Миколая;
оворічних та Різдвяних свят
Дня Перемоги в другій світовій війні
Дня ветеранів га людей похилого віку

J

Й

Й

107

заоезпечення
Організаційно-іворче
У
підготовці та п]іоведенні;
XIX Міжнародної о фестивалю-конкурсу
дитячого та юнацького виконавського
мистецтва «Акорди Хортиці»
III Відкритого Всеукраїнського конкурсу
баяністів-акордсоністів «Баянне коло на
Запоріжжі
III Запорі чькот Іч'ристичного фестивалю
«Запоріжжя місію щастя»
Всеукраїнської о (|)сстивалю - конкурсу
дитячої ТІЮ1ТІОСІ і «Тон-Топ» та фестивалю
юнацтва і а мо.ю н «Зірки Азову»
__сеукршпсі.кої о Ііссіиваль-конкурсу
« K IR IL I.O V K A І ST»

Подальший розвиток аматорського та Протягом
професіонального
мистецтва, року
удосконалення виконавської _майстерносгі.
пропаганда народної творчості

Відділ культури і туризму
райдержадміністращї.
КЗ
«Районний
цен'гр
культури
і
дозвілля»
Запорізької
ра йо нної
ради,
виконкоми сільських та
селищних рад,
керівники
закладів
культури району.
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108

109

110

11

112

113
114
115

иацюналы-шх культур «Ми-українські»
IX Всеукраїнського козацького фестивалю
«Покрова на Хортиці»
Обласного фестивалю народного мистецтва
«Вольниця»
Обласної культурно-мистецької акції «На
крилах відродження»
Засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та
н е Запорізького району (за окремим
планом)

З метою зниження ризику виникнення н е
техногенного та природного
характеру,підвищення рівня безпеки
населення і захищеності територій від
наслідків таких ситуацій
З метою реалізації заходів державної
політики у сфері цивільного захисту на
території району

Надання практичної допомоги щодо
реалізації заходів державної політики у
сфері цивільного захисту населення і
територій від н е техногенного та
природного характеру,, цивільної оборони,^
готовності органів управління та сил до дій
за призначенням сільським/селищним радам
району
Згідно розпорядження голови
Організація проведення технічної
райдержадміністрації від 12.09.2016 Х» 605
інвентаризації' фонду захисних споруд
«Про проведення у 2016-2018 роках
цивільного захисту
технічної інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту»
Згідно
з планом основних заходів
щання
завдань
Проведення треи\ кань з виї
цивільного
захисту області на 2018 рік
кмового
у складних умовах осінньо-^
періоду
Проведення навчань з органами управління
та силами нивідьмого захисту районної
ланки територіа.н,ної підсистеми єдиної
державної сисісмм цивільного захисту
(команди о- ш І ас'і Іі навчання)
Участь у VIII Міжнародному мовно літературпом}
конкурсі учнівської та
студентсі)КОЇ N10 и'лі імені Тараса Шевченка
Участь у (1)ссі миачі-конкурсі патріотичної
пісні та поезії 'М країна - це Ми»
Участь

V

ІЕд\країнському

Згідно з планом основних заходів
цивільноі о захисту області на 2018 рік

Відповідно до цільової районної «Програми
розвитку освіти в Запорізькому районі на
2018-2022 роки»
Відповідно цільової районної «Програми
розвитку освіти в Запорізькому районі на
2018-2022 роки»
конкурсі Відповідно до цільової районної «Програми
птимікл огвіти в Запооізькому районі на

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

IV квартал

Протягом
року
лютий
лютий
Листопад березень

Відділ
з
питань
цивільного
захисту
населення
райдержадміністрації
Відділ
з
питань
цивільного
захисту
населення
райдержадміністрації

Відділ
з
питань
цивільного
захисту
населення
райдержадміністрації
Відділ
з
питань
цивільного
захисгу
населення
райдержад м іністр а ції
Відділ
з
низань
цивільного
захисту
населення
райдержадм ін істра ц іі'
Відділ освіти, молозіі га
спорту
райдержадм ін істра ціі'
Відділ освіти, молоді Іа
спорту
райдержадм ін істра ц ії
Відділ освіти, МОЛОДІ іа
спорту
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2018-2022 роки»
116

117

118

Підготовка та участь спортсменів району у
обласних
змаганнях:
_ проведення
першостей, кубків і чемпіонатів району та
забезпечення участі збірних команд у
обласних
змаганнях;
проведення
спортивно-масових заходів до державних
свят
Проведення
системного
моніторингу
суспільно-політичного
життя _ райову,
вивчення суспільної думки і настроїв
населення;
ведення
спільно
з _ інститутами
громадянського суспільства інформаційнороз’яснювальної роботи щодо протидії
проявам сепаратизму та тероризму;
організація та координація роботи щодо
увічнення пам’яті жителів області, _ які
загинули в боротьбі за_ незалежність,
державний суверенітет та цілісність України;
проведення заходів щодо відзначення
100-річчя Української революції 1917-1921
років;
популяризація національної символіки
України
Організаційно-меї одичне
забезпечення
проведення засідань за круглим столом за
участю керівниці на райдержадміністрації та
лідерів районних організацій політичних
партій і громадських об’єднань щодо:
діяльності
Громадської
ради
при
райдержадм ін істр аііії;
діяльності
Координаційної ради зі
сприяння
розвигку
громадянського
суспільства;
консультацій
і
громадськістю
з
акт)/альиих пшаїїь ()юрмування державної
політики на рсііональному рівні;
роботи
ВОДО!)'Орських
громадських

Відповідно до цільової районної «Програми
розвитку фізичної культури і спорту в
Запорізькому районі на 2018 рік», рішення
районної ради від 22.12.2017 №9

Протягом
року

райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад

Вивчення суспільно-політичної ситуації в
регіоні та інформування центральних і
місцевих органів виконавчої влади

Протягом
року

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації

З метою забезпечення прозорості і
відкритості діяльності органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування в районі

Іротягом
року

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації
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ТТ9

120

Здійснення заходів щодо розгляду звернень
громадян:
заслуховування особистих доповідей
начальників
структурних
підрозділів
райдержадміністрації
перед
головою
райдержадміністрації про стан роботи зі
зверненнями громадян;
проведення засідань постійно діючої
комісії з питань розгляду звернень громадян
при
голові
районної
державної
адміністрації;
здійснення перевірок дотримання
законодавства про звернення громадян в
структурних
підрозділах
райдержадміністрації та органах місцевого
самовпяггмвяння:
забезпечення
скляпяння
статистичної
звітності ппо стан поботи зі звепненнями
гпомялян. ініЬопмялійно - аналітичних
7ТОВІГГОК
ппо захопи. сплямовані на
забезпечення гпомадянам конституційного
права на звернення

Організація та проведення навчальнометодичних семіна]лв з начальниками та
спеціалістами відліпів апарату, структурних
підрозділів
райдержадміністрації, що
забезпечують здійснення контролю
Забезпечення
безмовного
виконання
Закону України віл і.УО 1.2011 № 2939-V I
«Про доступ до пчб.іічиої інформації»

Закон
України
«Про
звернення
громадян»,
Указ Президента України від 07.02.2008
№ 109/2008 «Про першочергові заходи
щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади та
органів
місцевого
самоврядування»,
розпорядженням
голови
райдержадміністрації від 27.09.2011 №
747 «Про затвердження Порядку розгляду
письмових
звернень
громадян
у
Запорізькій
районній
державній
адміністрації», від 20.10.2015.№ 581 «Про
внесення змін до Порядку розгляду
письмових
звернень
громадян
у
Запорізькій
районній
державній
адміністрації»,
розпорядження голови
райдержадміністрації від 05.05.2008 №
518. «Про затвердження Положення про
постійно діючу комісію з питань розгляду
звернень громадян при голові районної
державної адхміністрації» зі змінами, від
20.10.2015 № 582 «Про затвердження
порядку опрацювання усних звернень
громадян, що надійшли за допомогою
засобів телефонного зв’язку, в Запорізькій
районній державній адміністрації» зі
змінами
Надання методичної допомоги

Указ Пре ииента України від
05.05.2011
№ 547/201 1 «Про забезпечення органами
виконавчої влади доступу до публічної
інформації'«
розпорядження
голови
раидержа.чміністрації від 04.07.2014 №350
«Про за Ііл'ітчження Переліку публічної
ііиіюпмації. що підлягає оприлюдненню

Відділ
організаційної
роботи, діловодства і
За окремим контролю
апарату
графіком райдержадміністрації
Щомісяця
За окремим
графіком
Щоквартал
У

Протягом Відділ організаційної
роботи, діловодства і
• року
контролю апарату
райдержадміністрації
Іротягом
року

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації
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4
розпорядження
_
голови
райдержадміністрації від 18.05.2011 №397
«Про затвердження Порядку опрацювання
та розгляду запитів щодо надання публічної
інформації
в
апараті
Запорізької
райдержадміністрації» зі змінами.
Розпорядження
_ _
голови
райдержадміністрації від 12.10.2011 № 804
«Про затвердження Порядку проведення
особистих прийомів громадян та Порядку
проведення виїзних особистих прийомів
громадян
керівництвом
Запорізької
райдержадміністрації, Про затвердження
графіків проведення особистих прийомів
громадян
керівництвом
Запорізької
районної державної адміністрації
Указ Президента України від 26.07.2005
1132/2005 «Питання контролю за
виконанням
указів,
розпоряджень
і
доручень Президента України», постанова
Кабінету Міністрів України від 16.09.2004
№ 1208 «Про внесення змін до постанови
Кабінету міністрів України від 21.08.2000
№
1290».
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 01.09.2014 № 444
«Про Порядок здійснення моніторингу
виконавської дисципліни в Запорізькій
районній
державній
адміністрації»,
розпорядження_ _
голови
райдержадміністрації від 09.07.2012 № 578
«Про Порядок здійснення контррлю і
перевірки
виконання
документів
у
Запорізькій
районній
державній
адміністрації» та Положення про відділ
організаційної
роботи, діловодства
і
контролю апарату райдержадміністрації •

122

Здійснення контролю за дотриманням
графіків виїзних прийомів громадян та
«гарячих» телефонних ліній, участь у цих
оформлення
заходах,
забезпечення
керівництва
протоколів
та
доручень
раидержадміністраци за результатами їх
проведення

123

Удосконалення контрольної діяльності:
здійснення контролю за виконанням
актів і доручень вищих органів виконавчої
влади,
розпоряджень
голови
райдержадміністрації;
моніторинг виконавської дисципліни в
структурних
підрозділах
райдержадміністрації та її апарату,
проведення комплексних та цільових
перевірок стану виконавську дисципліни у
підрозділах
структурних
райдержадміністрації га у виконкомах
сільських та селищних рад Запорізького
району;
надання методичної допомоги з питань
організації
контрольної
діяльності
структурним
підрозділам
райдержадміністрації.
виконкомам
сільських та селищних рад, територіальним
органам центральних органів виконавчої
влад,и у Запорізькому районі
Указ Президеиіа України від 19.04.2003 №
Проведення свя'ікчіитня ;іня Європи в
339
«Про день (ївропи»
Україні

124
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Протягом Відділ організаційної
року
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації

Протягом
року

равень

п t-imy гп \л

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації
Віл піл
ооганізаційної

25

126

127

128
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державної адміністрації, розподілу функцій
і
повноважень
між
структурними
підрозділами та _посадовими особами
раидержадміністрації
Узагальнення
позитивного _ досвіду
управлінської
_ діяльності _
в
раидержадміністрації та органах місцевого
самоврядування та його розповсюдження
Підвищення ефективності роботи колегії
райдержадміністрації та посилення її ролі у
вирішенні
перспективних
питань
з
визначальних
напрямів
соціальноекономічного розвитку району
Здійснення
заходів
з
контролю
за
здійсненнями
органами
місцевого
самоврядування делегованих повноважень
органів виконавчої влади:
аналізу
актів
органів
місцевого
самоврядування;
надання
органами _
місцевого
самоврядування інформації про виконання
делегованих
повноважень
органів
виконавчої влади;
проведення комплексних та цільових
перевірок діяльності виконавчих органів
сільських/ селищних

Перевірка стану вихотк^ї роботи з дітьми у
навчальних
заклалах.
за
місцем
проживання, а також > разі необхідностіумови роботи праціиіііікіи молодше 18 років
на
інднрисмствах.
и установах
та

року

діяльності в районі

Підвищення
територіями

результативності

роботи

з Протягом
року

Постанова Кабінету Міністрів України від
02.10.2003 № 1569 «Про затвердження
Загального
положення
про колегію
центрального органу виконавчої влади і
місцевої державної адміністрації»
Постанова Кабінету Міністрів України від
09.03.1999
№ 339 «Про затвердження
Порядку
контролю
за
здійсненням
органами
місцевого
самоврядування
делегованих
повноважень
органів
виконавчої
влади»,
виконання
розпоряджень голови райдержадміністрації:
- від 26.09.201 1 № 744 “Про Порядок
здійснення контролю
за виконанням
органами
місцевого
самоврядування
делегованих
повноважень
органів
виконавчої влади" ;
- від 10.03.2009 з\д 395 «Про організацію
здійснення аналізу
актів
виконкомів
сільських та селищних рад Запорізького
району» зі змінами:
- від 22.12.2017 .N2 788 «Про затвердження
Плану здійснення контролю за виконанням
органа.ми
місцевого
самоврядування
Запорізького
району
детегованих
повноважень органів виконавчої влади на
2018 рік»
Постанова Кабінегу Міністрів України від
зо серпня 2007 р. N 1068«Про затвердження
типових поле-жень про службу у справах
дітей»

протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

роботи,
діловодства і
контролю
апарату
райдержадміністрації
Відділ
організаційної
роботи,
діловодства і
контролю
апарату
райдержадміністрації
Відділ
організаційної
роботи,
діловодства і
контролю
апарату
райдерлсадміністрації
Відділ
організаційної
роботи,
діловодства і
контролю
апарату
райдержадміністрації,
апарат,
структурні
підрозділи
раидержадміністрації

Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації

V
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26

2
дитини

Засідання Координаційної ради з питань
соціального захисту неповнолітніх та
профілактики
правопорушень
серед
неповнолітніх
131

132

133

134

"о

24.09.2008 № 866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини», захист прав та
законних інтересів дітей
Закону
України
«Про_
місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до
Законів України , «Про освіту», «Про
соціальну роботу з дітьми та молоддю»,
«Про
соціальні
послуги»,
«Про
попередження насильства в сім’ї»
Виконання заходів, визначених актами
Президента України, Кабінету Міністрів
України
та. . . розпорядженнями
голови
.
. . .
відзначення
облдержадміністрації
про
державних свят

Сприяння та надання допомоги органам
державної виконавчої влади та органам
громадським
місцевого самоврядування,
^
організаціям, благодійним фондам, окремим
громадянам у здійсненні ними науковопошукової та просвітницької діяльності, у
підготовці
заходів ‘ до
відзначення
державних свят
Надання
методичної та
практичної Закон України «Про Національний архівний
допомоги та перевірки відділів апарату, фонд та архівні установи»
структурних
підрозділів,
сільських/селищних
рад
райдержадміністрації
щодо
реалізації
заходів державної політики у сфері архівної
справи і діловодства
Надання
методичної .§§
практичної Закон України «Про Національний архівний
допомоги
та
перевірки
установам, фонд та архівні установи»
організаціям, підприємствам -• джерелам
(|юрмування НАФ ^ зоні комплектування
архівного відділу райдержадміністрації
метою координації зусиль органів
(організація та проведення навчальномстодмчмих семінарів для
працівників,, виконавчої влади га органів місцевого
архівних підрозділів установ, оргацр#Щ4|^уаі^оврядування,
установ,
організацій,
Ііілиригмств “ джерел фор\і>зіанняд#Дф
щодо дотримання вимог
зоні комплектування архіїніОгоДуМ дау^монодавства з архівної справи та
райлсржадміиістрації
■=>у'^^ї#Ї9 'в9Аства
1ІріїІК'леїШЯ засідань с і а ц і с ) м ; н о І « П р о І іаціональний архівний
,'ф'бн|ц Т-^іархівн! установи» постанова КМУ
ірчіипош ицщшу раидержалмії 1ісз'їЗаЦікХ®
004 «Про проведення
'■уі;ІЇВІд70^
''"'^'Спе^^зи цінносг окл ментів зі змінами»
'

4
НІЖ один районної державної
раз
на адміністрації
місяць
рідше, Служба у справах дітей
один районної державної
адміністрації
раз на
квартал

Не

НІЖ

Протягом
року

Архівний відділ
райдержадміністрації

Протягом
року

Архівний відділ
райдержадміністрації

Протягом
року

Архівний відділ
райдержадміністрації

Протяі ом
року

Архівний відділ
райдержадміністрації

Протягом
року, за
окремим
планом

Архівний відділ
райдержадміністрації

В.О. Макл'іценко

