УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
№

kAf

Про план роботи Запорізької районної державної адміністрації на III квартал
20] 8 року

Керуючись статтею 6, статтею 11 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”:
1. Затвердити план роботи Запорізької районної державної адміністрації
на III квартал 2018 року ( додається ).
2. Керівникам відділів апарату та структурних підрозділів
райдержадміністрації забезпечити виконання плану роботи і надати інформацію
про виконання плану до 05Л0.2018 відділу організаційної роботи, діловодства і
контролю апарату райдержадміністрації.
3. Відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату
райдержадміністрації надати голові райдержадміністрації узагальнену
інформацію про стан виконання цього розпорядження 10.10.2018.
4.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника
апарату райдержадміністрації Макущенко В.О.

Голова
райдержадміністр

А.Г. Васюк

Заі І .. рлж епо

розі

рядж ения голови райлержа. м ін істра!;ії

П Л А Н РО БО ТИ
Запорізької районної' державно'! а д м ін іс ір а н ії
па III квартал 2 0 1 8 р ок у

№
з/п

1

2

3
4
5

6
7

Назва питання

Термін
провелення
1. Перелік питань, які будуть розглянуті на засіданні

Про підсумки виконання основних показників програми соціальноекономічного, культурного розвитку та бю дж ету району січень - червень
2018 року

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 1 півріччя 2018 року.
Звіти керівників структурних
підрозділів: управління фінансів
райдержадміністраці'і,
відділу
освіти,
молоді
та
спорту
райдержадміністраці'і,
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністраціі', відділу з питань цивільного захисту населення
райдержадміністраці'і
?
Про соціальний супровід сімей у яких виховується діти сироти та діти
позбавлені батьківського піклування в умовах децентралізації
Про готовність навчально - виховних закладів Запорізького району до
роботи в новому навчальному році
Про стан підготовки о б ’єктів житлово - комунального господарства та
соціальної сфери району до роботи в осінньо - зимовий період 20192020 років
Стан дотримання законодавства про працю страхувальникам, зокрема в
бюджетній сфері
Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків Запорізького

25.07.2018

25.07.2018

Відповідальні за
__ підготовку

Баранник М.О.
Борисенко А.Г.
Круподера Т.В.
Тютюма В.О.
Головченко Г.М.
Галіна О.О.
Яковлева О.В.
Гребенюк Т.В.
Борисенко А.Г.
Панічук Л.В.
Тютюма В.О.
Мартищенко Д.В.

О ій сню є контроль
за виконанням

Чудеснова С.І.

Макущенко В.О.

25.07.2018

Авдєєва А.В.

Рогач Т.І.

29.08.2018

Панічук Л.В.

Рогач Т.І.

29.08.2018

Неумивака А-О.

Чудеснова С.І.

26.09.2018

Галіна 0 . 0 .

Чудеснова С.І.

26.09.2018

Круподера Т.В.

Рогач Т.І.

району влітку 2018 року

І Ді ічук Л.ІЗ.
і' шм О'.П.

І е !сь_ка І.В.
8

9

Ані,ііз
ста}гу
розрахунків
за
оренду
земельних
паїв
сільїосппідприємствами району усіх фо]рм власності у 2018 роїн
Про план роботи колегії Запорізької райдержадміністрації на IV квартал ^
2018 р о к у ____

__

______ _

_

„

_________

І

16.09.2018

Тю ю м аВ .О .

Чудес нова С.і

26.09.2018

Гре )енюк Т.В.

■Макуіценко В.().

25.07.2018

Баранник М.О.

Чудеснова С.і,

25.07.2018

Гребенюк Т.В.

Макущенко В. О.

29.08.2018

Панічук Л.В.

Рогач Т.І.

29.08.2018

Неумивака А.О.

Чудеснова С.І.

II. Перелік пи'іань

1

2

3

4
5
6
7
8
9

ЛГ

Про підсумки виконання основних показників програми соціальноекономічного, культурного розвитку та бю дж ету району н січень червень 2018 року
Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 1 півріччя 2018 року.
Звіти керівників структурних підрозділів: управління фінансів
райдержадміністрації,
відділу
освіти,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації,
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації, відділу з питань цивільного захисту населення
райдержадміністрації
Про готовність навчально - виховних закладів Запорізького району до
роботи в новому навчальному році
Про стан підготовки о б ’єктів житлово - комунального господарства та
соціальної сфери району д о роботи в осінньо - зимовий період 20192020 років
Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків Запорізького
району влітку 2018 року
^
Аналіз
стану
розрахунків
за
оренду
земельних
паїв
сільгосппідприємствами району усіх форм власності у 2018 році
Про план роботи колегії Запорізької райдержадміністрації на IV квартал
2018 року
Про організацію оздоровлення
та відпочинку дітей і підлітків
Запорізького району влітку 2018 року
Про
організацію
харчування
учнів
пільгових
категорій
в
загальноосвітніх навчальних закладах на 2018/2019 навчальний рік
Про організацію підвозу учнів у 2018/2019 навчальному році
Про затвердження мережі класів та учнівських контингентів на

26.09.2018

Круподера Т.В.

Зенкін Ю.В.

26.09.2018

Тютюма В.О.

Чудеснова С.І.

26.09.2018

Гребенюк Т.В.

Макущенко В.О.

липень
серпень

Панічук ]І.В.

Рогач Т.І.

серпень

Панічук Л.В.

Рогач Т.І.

серпень
вересень

Панічук Л.В.
Панічук Л.В.

Рогач Т.І.
Рогач Т.І.

12

2018/2019 навчальний рік
Про затвердження мережі закладів освіти району з впровадження
інклюзивної освіти,- класів (груп) та контингенту дітей з інвалідеістю на
2018/2019 навчальний рік

13

Підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з різних
напрямків діяльності

14

Підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації-3 різних
напрямків діяльності

15

16
17
18

19

1

2

Про затвердження протоколів засідань районної
комісії з питань
призначення субсидій та всіх видів соціальних допомог у виключних
випадках
Про нагородження працівників Почесними грамотами та вітальними
листівками 3 нагоди професійних та державних свят
Про призначення і звільнення з посад, про встановлення рангів та
встановлення доплати за вислугу років
Про затвердження складу місцевої комісії з питань ТЕБ та НС
Запорізького району

вересень
липень
серпень
вересень
липень
серпень
вересень
по мірі
надходження
заяв
згідно графіка

у разі
необхідності
уразі
необхідності
по мірі
надходження
Про надання одноразової матеріальної допомоги
заяв
■ III. Проведення комплексних, цільових перевірок
п
та надання методичної допомоги
Перевірка 3 питань діловодства і контролю за виконанням документів
вищих органів влади та розпоряджень голови райдержадміністрації в:
серпень
вересень
- відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації;
- відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Перевірка
у
відділі
економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації:
серпень
” 3 виконання районних програм затверджених рішеннями районної
ради;
- 3 питання планування роботи відділу

Панічук Л.В.

Рогач Т.І.

Неумивака А.О.

М акущенко В.О.

Халупник Ю.Я.
Гребенюк Т.В.

М акущенко В.О.

Круподера Т.В.

М акущенко В.О.

Паливода В.В.

Макущенко В.О.

Паливода В.В.

Макущенко В.О.

Мартищенко Д.В.

Ч удеснова С.І.

Круподера Т.В.

М акущенко В.О.

Гребенюк Т.В.
Ліра Л.Ю .

М акущенко В.О.

Гребенюк Т.В.
Березовка А.М .

Макущенко В.О.

э

Перевірка
у
відділі
економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації з організації виконання Закону . України . <<Про
запобігання корупції»

Макущекко В.О .

■ серпенг.

Гребенюк Т.В.
П аливодаВ .В .

4

Перевірка 3 питань роботи зі зверненнями громадян та із забезпечення
доступу до публічної інформації у:
"■ відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації;
- відділі освіти, м олоді та спорту райдержадміністрації

серпень
вересень

Гребенюк Т.В.
Березовка А.М .

Макущенко В. О.

5

Здійснення моніторингу цін на хліб, хлібобулочні вироби та основні
продукти харчування

липень
серпень
вересень

Баранник М.О.

Чудеснова С.І.

липень
серпень
вересень

П аливодаВ .В .

Макущенко В.О .

згідно графіка

Баранник М.О.

Чудеснова С.І.

Авдеева А .В .

Рогач Т.І.

Авдеева А .В .

Рогач Т.І.

Авдеева А .В .

Рогач Т.І.

Пашчук Л.В.

Рогач Т.І.

Гребенюк Т.В.
Рихлова А .М .
Матв1йченко О.В.

Макущенко В.О .

о

Перевірка та надання методичної допомоги посадовими особами які
6 , відповідають за кадрову роботу у виконкомах сільських та селищних
рад
Перевірка
7

щ одо

.здійснення

виконавчими

комітетами

сільських/селищних рад делегованих повноважень органів виконавчої
влади

8

Перевірка умов проживання та виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування

9

Перевірки дотримання чинного законодавства щ одо охорони трудових
прав неповнолітніх, працюючих на підприємствах району

10

11

1

Перевірка стану виховної та профілактичної роботи в освітніх закладах
району
Проведення огляду готовності закладів освіти до початку нового
2018/2019 навчального року
IV. Організаційно - масові
Організаційне супроводження та наповнення веб-сайту Запорізької
райдержадміністрації
.

липень
серпень
вересень
липень
серпень
вересень
липень
серпень
вересень
липень
серпень
заходи
щ оденно

2

М оніторинг стану підготовка до опалювального сезону 2018/2019 років
в населених пунктах Запорізького району

3

Здійснення прийому су б ’єктів звернень державним адміністрдтрром
райдержадміністрації

4

Здійснення прийому су б ’єктів звернень за принципом організаційної
єдності

5

6

7
8
9

Періодичне поновлення персональних даних Реєстру
Проведення підсумкової колегії відділу освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації
Районні урочисті заходи до Дня знань
Проведення єдиного дня Інформування населення
Здійснення прийому громадян та виконання роботи зі зверненнями
виборців щ одо зміни їх персональних даних, зміни виборчої адреси,
включення до Державного реєстру виборців, тощо.

Неумивака А. О.

Чудеснова С.Г

Кашина А .М .

Васю к А.Г.

Кашина А .М .

Васю к А.Г.

Макєєва К.Є.

М акущенко В. О.

28.08.2018

Панічук Л.В.

Рогач Т.І.

01.09.2018
щомісяця

Панічук Л.В.
Гребенюк Т.В.

Рогач Т.І.
М акущенко В.О.

липень
серпень
вересень

Макєєва К.Є.

М акущенко В.О.

Паливода В .В .

М акущенко В.О.

Макєєва К.Є.

М акущенко В.О.

Неумивака А.О.

Васю к А.Г.

Макєєва'К.Є.

М акущенко В.О.

Макєєва К.Є.

М акущенко В .О .

щ оденно . понеділок субота (згідно
затвердженог
0 графіку)
понеділок субота (згідно
затвердженог
0 графіку)
05.07.2018
03.08.2018
05.09.2018

липень
10

Направлення на курси підвищення кваліфікації державних службовців

11

Здійснення прийому громадян та виконання роботи зі зверненнями
виборців щ одо зміни їх персональних даних, зміни виборчої адреси,
включення до Державного реєстру виборців, тощо

12

Організаційно-методичне супроводження виконання Закону України
«Про добровільне о б ’єднання територіальних громад»

13

Надання інформаційно-методичної допомоги органам реєстрації
територіальних громад Запорізького району, організаціям і установам
району
Здійснення розгляду звернень організацій, установ та політичних партій

СС]рП0Н[Ь

вересень
липень
серпень
вересень
липень
серпень
вересень
липень
серпень
вересень
липень

3 питань, що відносяться до компетенції відділу

15

Надання консультацій з правовюс питань відділам апараггу, структурним
підрозділам райдержадміністрації

16

Проведення
у закладах культури та загальноосвітніх навчальних
закладах району культурно-масових заходів, присвячених; Д ню Івана
Купала, М іжнародному дню молоді, річниці прийняття Декларації про
державний суверенітет України, Дню Державного прапора України,
Дню незалежності України, Дню-знань, Початку Д ругої світової війни,
М іжнародному дню пам’яті жертв нацизму, Дню партизанської слави

17

Проведення семінарів самоврядування

18

Проведення семінарів - навчань з начальниками управлінь та відділів
райдержадміністрації

навчань з посадовими особами місцевого

серпень
вересень
липень
, серпень
вересень
липень
серпень
вересень

липень
серпень
вересень
липень
серпень
вересень

Халупник Ю.Я.

ГемськаІ.В.
Рогач Т.І.
Гребенюк Т.В.
Паливода В .В .

Чудеснова С.І.
Макущенко В. О.

Рогач Т.І.
Макущенко В.О.

Гребеню к Т.В.

Макущенко В.О.

Гребенюк Т.В.

Макущенко В.О.

V. Наради при голові, першому заступнику, заступнику голови та керівнику апарату райдержадміністрації
1

Нарада з питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
у зв’язку 3 внесенням змін до законодавства

щотижня

Лагно М.Ю.

Васю к А.Г.

2

Внутрішні наради при голові райдержадміністрації

щотижня

Гребешок Т.В.

Васю к А.Г.
Макущенко В.О.

3

Наради 3 відповідальними працівниками апарату райдержадміністрації

щотижня

Гребеш ок Т.В.

Макущенко В.О.

4

Нарада з керівниками правоохоронних та фіскальних органів

щотижня

Халупник Ю.Я.

5,

Загальнорайонна нарада при голові райдержадміністрації

щомісяця

Гребенюк Т.В.

щомісяця^

Халупник Ю .Я.

Макущенко В.О.

Гребенюк Т.В.
Березовка А.М .

Васю к А.Г.
Макущенко В.О.

6

1

Проведення засідання комісії з впорядкування нормативно-правових
актів райдержадміністрації
Проведення засідань постійнодію чої комісії з питань розгляду звернень
громадян при голові райдержадміністрації

Васю к А.Г.
Макущенко В.О.
Васю к А.Г.
Макущенко В.О.

'V '

05.07.2018
03.08.2018 ,
05.09.2018

8

Засідання
комісії
зі
здійснення
аналізу
сільських/селищних рад Запорізького району

9

Проведення
засідання ■ ради
райдержадміністрації

10

Проведення районних учбових семінарів’ для працівників закладів
культури

1Г

Засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва в
районі

12

Засідання комісії з
райдержадміністрації

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

питань

відділу

захисту

актів

культури

прав

дитини

виконкомів

і

туризму

Запорізької

Засідання районної комісії з питань погашення заборгованості
(грошового забезпечення) з заробітної плати, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат
Засідання фахових районних методичних о б ’єднань

19.07.2018
16.07.2018
13.08:2018
10.09.2018
18.07.2018
15.08.2018
12.09.2018
19.07.2018
16.08.2018
19.09.2018
26.07.2018
30.08.2018
27.09.2018
27.08.2018
2 1 0 9 .2 0 1 8
28.10.2018
22.08.2018

Гребенюк Т.В.

Макущенко В.О.

г емська 1.В.

Рогач Т.Г

Г емська ГВ.

Рогач Т.Г

Баранник М.О.

Чудеснова С.Г

Авдеева А .В .

Васюк А.Г.
Рогач Т.Г

Круподера Т.В.

Чудеснова С.Г
Рогач Т.Г

Пашчук Л.В.

.Рогач Т.Г
Рогач Т.Г
Макущенко В.О.

Проведення районних урочистостей до річниці Дня Незалежності
України

23.08.2018

Гемська ГВ.
Гребенюк Т.В.
П аливодаВ .В .

Оперативна нарада для керівників навчальних закладів

11.09.2018

Пашчук Л.В.

Рогач Т.Г

Засідання методичної ради №1

18.09.2018

Пашчук Л.В.

Рогач Т.Г

Засідання районної методичної ради райдержадміністрації

20.09.2018

Гребенюк Т.В.

Макущенко В.О.

24.09..2018

Гребенюк Т.В.

Макущенко В .О .

27.09.2018

Гребенюк Т.В.
Паливодд. В .В .
Гребенюк Т.В.

Чудеснова С.Г
Макущенко В.О.
Макущенко В.О.

вересень

Г емська ГВ.

Рогач Т.Г

вересень

Авдеева А .В .

Васю к А.Г.

Засідання Координаційної ради зі сприяння розвитку громадянського
суспільства
Засідання Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю
Засідання Громадської ради при Запорізькій райдержадміністрації
Проведення засідання координаційної ради з питань забезпечення
захисту о б ’єктів культурної спадщини
Проведення засідання Координаційної :ради з питань; соціального

26.09.2018

захисту неповнолітніх та
неповнолітніх та малолітніх

профілактики

правопорушень

24 Засідання районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення
25

Засідання районної міжвідомчої координаційної - методичної ради з
правової освіти населення

26

Засідання районної комісії з питань призначення субсидій та всіх видів
соціальних допомог у виключних випадках

27

Засідання місцевої коміеії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Запорізького району

28

Засідання районної комісії з питань здійснення соціальних виплат
внутрішньо переміїценим особам

29

Засідання робочої групи з підтримки та провадження заходів з
добровільного об’єднання територіальних громад Запорізького району

Керівник
і ! ‘^ С і ї ^ я а д а а в о П Л ^ ' а
апарату раидержадміністра^иі^обога,
]
ІлЬ,

•Лс.

К і
\

чпара^-?

Рогач Т.І.

серед
вересень
липень
серпень
вересень
липень
серпень
вересень
липень
серпень
вересень
по мірі
надходження
заяв
уразі
необхідності

Круподера Т.В.

Чудеснова С.І.
Рогач Т.І.

Халупник Ю.Я.

Макущенко В.О.

Круподера Т.В.

Чудеснова С.І.
Рогач Т.І.

Мартищенко Д.В.

Чудеснова С.І.

Круподера Т.В.

Чудеснова С.І.
Рогач Т.І.

Неумивака А.О.

Васюк А.Г.

В.О. Макущенко

