ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
м. Запоріжжя

Про план роботи Запорізької районної державної адміністрації Запорізької
області на ПІ квартал 2020 року
Керуючись статтею 6, статтею 11 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити план роботи Запорізької районної державної адміністрації
Запорізької області на ПІ квартал 2020 року (додається ).
2. Керівникам відділу, секторів апарату та структурних підрозділів
райдержадміністрації забезпечити виконання плану роботи і надати інформацію
про виконання плану до 07.10.2020 сектору організаційної роботи, діловодства
і контролю апарату райдержадміністрації.
3. Сектору організаційної роботи, діловодства і контролю апарату
райдержадміністрації надати голові райдержадміністрації узагальнену
інформацію про стан виконання цього розпорядження 10.10.2020.
4. Кої

щконанням розпорядження покласти на керівника апарату
ірдимира Макущенко.
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Роман ПОШЄКТОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
розпорядження голови раидерж адміністрації

№
ПЛАН РОБОТИ
Запорізької районної державної адміністрації
на ПІ квартал 2020 року
№
з/п

Назва питання

Відповідальні за
підготовку

Здійснює
контроль за
виконанням

29.07.2020

А. Борисенко
Т. Круподера
Г. Жалдак
І. Сімакова
А. Соколов
О. Яковлева
О. Галіна

С. Чудеснова

26.08.2020

І. Гемська

Т. Рогач

26.08.2020

Т. Круподера
І. Гемська

Т. Рогач

26.08.2020

І. Гемська

Т. Рогач

23.09.2020

А. Неумивака

С. Чудеснова

23.09.2020

В. Банний

В. Мак)чценко

Термін
проведення

І. Перелік питань, які будуть розглянуті на засіданні
колегії райдержадміністрації

1

, 2
3
4
5
6

Про підсумки виконання основних показників програми соціальноекономічного, культурного розвитку та бюджету району за І півріччя
2020 року
Про готовність навчально - виховних закладів ^Запорізького району до
роботи в новому навчальному році
Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків
Запорізького району влітку 2020 року
Про хід виконання рішення Запорізької районної ради від 20.09.2018
№ 1 «Про районну цільову Програму розвитку культури Запорізького
району на 2018-2022 роки»
Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та
соціально-культурної сфери району до роботи в осінньо-зимовий
період 2020 - 2021 років
План роботи колегії Запорізької райдержадміністрації на IV квартал
2020 року

II. Перелік питань
щодо підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації
Про підсумки виконання основних показників програми соціальноА. Соколов
липень
1 економічного, культурного розвитку та бюджету району за І півріччя
2020 року
в. Банний
липень
2 Про відзначення 29-ї річниці незалежності України
Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 1 півріччя 2020 року.
Звіти керівників структурних підроздшів: вщцшу фінансів, управління
в. Банний
серпень
3 соціального захисту населення, відділу освіти, молоді, спорту,
культури та туризму райдержадміністрації
Про готовність навчально - виховних закладів Запорізького району до
І. Гомська
серпень
4
роботи в новому навчальному році
Про хід виконання рішення Запорізької районної ради від 20.09.2018
І. Гемська
серпень
5 № 1 «Про районну цільову Програму розвитку культури Запорізького
району на 2018-2022 роки»
Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків
Т. Круподера
серпень
6
Запорізького району влітку 2020 року
І. Гемська
серпень
7 Про організацію підвозу учнів у 2020-2021навчального року
Про організацію харчування учнів пільгових категорій в закладах
І. Гомська
серпень
8
освіти району на І півріччя 2020-2021навчального року
Про затвердження мережі класів та учнівських контингентів на І
І. Гемська
вересень
9
півріччя 2020-2021навчального року
Про затвердження мережі закладів освіти району з впровадження
І. Гемська
вересень
10 інклюзивної освіти, класів (груп) та контингенту дітей з інвалідністю
на І півріччя 2020-2021навчального року
Про районні заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні в 2020
В. Банний
вересень
11
році
Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та
А. Неумивака
вересень
12 ^ соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2020 2021 років
Про план роботи Запорізької райдержадміністрації на IV квартал 2020
В. Банний
вересень
13
року

С. Чудеснова
В. Макущенко
В. Макущенко
Т. Рогач
Т. Рогач
Т. Рогач
Т. Рогач
Т. Рогач
Т. Рогач
Т. Рогач
В. Макущенко
С. Чудеснова
В. Макущенко

Про затвердження протоколів засідань районної комісії з питань
17 призначення субсидій та всіх видів соціальних допомог у виключних
випадках
Про нагородження працівників Почесними грамотами та вітальними
18
листівками 3 нагоди професійних та державних свят
Про призначення і звільнення з посад, про встановлення рангів та
19
встановлення доплати за вислугу років

протягом
кварталу
уразі
необхідності
по мірі
надходження
заяв
по мірі
надходження
заяв
згідно
графіка
уразі
необхідності

Підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з
20
різних напрямків діяльності

протягом
кварталу

Підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з
різних напрямків діяльності
Про затвердження складу місцевої комісії з питань ТЕБ та НС
15
Запорізького району
14

16 Про надання одноразової матеріальної допомоги

1

2

3

III. Проведення комплексних, цільових перевірок
та надання методичної допомоги
Перевірка 3 питань роботи зі зверненнями громадян та із забезпечення
липень
доступу
до
публічної інформації в: * архівному відділі
серпень
райдержадміністрації, службі у справах дітей райдержадміністрації
Перевірка 3 питань діловодства і контролю за виконанням документів
липень
вищих органів влади та розпоряджень голови райдержадміністрації в:
серпень
архівному відділі райдержадміністрації, службі у справах дітей
райдержадміністрації
Перевірка умов утримання проживання та виховання дітей - сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування:
липень
- Долинська сільська рада;
серпень
- Балабинська та Кушуіумська селищні ради;
вересень
- Біленьківська сільська рада

А.Неумивака

С. Чудеснова

Л. Полун

С. Чудеснова

Т.Круподера

Т.Рогач

Т.Круподера

Т.Рогач

Т. Бабаніна

В.Макущенко

Т. Бабаніна

В.Макущенко

Т. Бабаніна
В. Банний
Ю.Халупник

В.Макущенко

В. Банний

В. Банний

А. Авдеева

В.Макущенко

В. Макущенко

Т.Рогач

Перевірка виконання органами місцевого самоврядування району
делегованих повноважень органів виконавчої влади щодо запобігання
4 бездоглядності неповнолітніх, утримання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування:
липень
- Наталівська сільська рада
10.08 Проведення огляду готовності закладів освіти до початку 2020-2021
5
20,08.2020
навчального року
Перевірка служби у справах дітей райдержадміністрації, надання
6 методичної і практичної допомоги, щодо реалізації заходів державної 04.08.2020
політики у сфері архівної справи і діловодства
Перевірка дотримання чинного законодавства щодо охорони трудових
вересень
7 прав неповнолітніх, працюючих на підприємствах району ТОВ
«Запорізький асфальтобетонний завод»
Перевірка виконання органами місцевого самоврядування району
делегованих повноважень органів виконавчої влади щодо належного
8
стану пам’яток історії та архітектури:
вересень
- Широківська ОТГ
Перевірка 3 питань забезпечення наповнення дохідної частини
^
9 бюджету:
вересень
- Миколай-Пільська сільська рада
протягом
Здійснення моніторингу цін на хліб, хлібобулочні вироби та основні
10
кварталу
продукти харчування
протягом
Моніторинг збору врожаю, урожайності сільськогосподарських
11
кварталу
культур
Надання методичної допомоги з питань управління персоналом та
протягом
12
кварталу
державної служби
IV. Організаційно - масові заходи
Організаційне супроводження та наповнення веб-сайту Запорізької
щоденно
1
райдержадміністрації
понеділок 2 Здійснення прийому суб’єктів звернень державним адміністратором

А. Авдєєва

Т.Рогач

І. Гемська

Т.Рогач

К. Генчева

В. Макущенко

А. Авдєєва

Т.Рогач

І. Гемська

Т.Рогач

А. Борисенко

С.Чудеснова

А. Соколов

С.Чудеснова

Г. Жалдак

С.Чудеснова

Т. Бабаніна

В.Макущенко

В. Банний
А. Соколов

В.Макущенко
С.Чудеснова

п’ятниця
(згідно
затвердженого
графіку)
понеділок п’ятниця
Здійснення прийому суб’єктів звернень за принципом організаційної
(згідно
єдності
затвердженого
графіку)
Ведення Реєстру, внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
внесення змін до персональних даних Реєстру; візуальний та
щомісяця
автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних
Реєстру
Приймання подань відомостей про виборців, на підставі яких до 05.07.2020
здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного до 05.08.2020
до 05.09.2020
реєстру виборців від установ, що звітують перед віддігюм
райдержадміністрації

3

4

5
6
7
8
9

Здійснення періодичного поновлення бази даних Реєстру
Засідання фахових районних методичних об’єднань
Підсумкова колегія відділу освіти, молоді та спорту, культури та
туризму
Виконання заходів з організації підготовки та проведення виборів
депутатів обласних, районних, сільських, селищних рад, сільських,
селищних голів

10 Розгляд заяв виборців
11 Проведення єдиного дня інформування населення
Надання інформаційно-методичної допомоги територіальним органам
реєстрації, організаціям і установам району Запорізького району
Реалізація заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації
13
державних службовців райдержадміністрації.
12

А. Соколов

С.Чудеснова

О.Отюська

В.Макущенко

О.Отюська

В.Макущенко

щомісяця
20.08.2020

О.Отюська

В.Макущенко

І. Гемська

Т.Рогач

27.08.2020

І. Гомська

Т.Рогач

вересень

О.Отюська
В. Банний

В.Макущенко

вересень

О.Отюська

В.Макущенко

протягом
кварталу
протягом
кварталу
протягом
кварталу

В. Банний

В.Макущенко

О.Отюська

В.Макущенко

Т. Бабаніна

В.Макущенко

протягом
Організаційно-методичне супроводження виконання Закону України
А. Неумивака
Р. Полієктов
кварталу
«Про добровільне об’єднання територіальних громад»
протягом
Надання консультацій з правових питань відділу та секторам апарату,
Ю. Халупншс
В.Макущенко
15
кварталу
структурним підрозділам райдержадміністрації
01.09.2020
І. Гемська
Т.Рогач
16 Проведення Дня знань в загальноосвітніх навчальних закладах району
І. Гемська
10.09.2020
Т.Рогач
17 Оперативна нарада для керівників навчальних закладів
протягом
Здійснення методичної допомоги 3 правових питань виконкомам
Ю. Халупник
В.Макущенко
18
кварталу
сільських/селищних рад
протягом
Узагальнення та надання інформаційно-аналітичних матеріалів з
Т. Бабаніна
В.Макущенко
19
кварталу
питань управління персоналом та державної служби.
протягом
Проведення семінарів - навчань з посадовими особами місцевого
В. Банний
В.Макущенко
20
кварталу
самоврядування
протягом
Проведення семінарів - навчань з начальниками управлінь та відділів
В. Банний
В.Макущенко
21
кварталу
райдержадміністрації
Надання методичної та практичної допомоги місцевим радам та
У Р ^і
К. Генчева
В.Макущенко
22 підприємствам ш;одо реалізації заходів державної політики у сфері
потреби
архівної справи і діловодства
V. Наради при голові, першому заступнику, заступнику голови та керівнику апарату райдержадміністрації
Нарада з питання державної реєстрації речових прав на нерухоме
Р. Полієктов
М.Лагно
ш;отижня
1
майно у зв’язку з внесенням змін до Закону України
Р. Полієктов
В. Банний
щотижня
2 ^ Внутрішні наради при голові райдержадміністрації
В.Макущенко
В. Банний
В.Макущенко
щотижня
3 Наради 3 відповідальними працівниками апарату райдержадміністрації
Р. Полієктов
О. Каплуновський
4 Нарада з керівниками правоохоронних та фіскальних органів
щотижня
В.Макущенко
В. Банний
В.Макущенко
щомісяця
5 Загальнорайонна нарада при голові райдержадміністрації
Проведення засідання комісії з впорядкування нормативно-правових
Ю. Халупник
В.Макущенко
щомісяця
6
актів райдержадміністрації
Засідання районної міжвідомчої координаційно- методичної ради з
Ю. Халупник
щомісяця
В.Макущенко
7
правової освіти населення
14

В. Банний

Р. Полієктов
В.Макущенко

І. Гемська

Т.Рогач

А. Соколов

С.Чудеснова

І. Гемська
В. Банний
Т. Бабаніна

Т.Рогач
В.Макугценко

Т.Круподера

Т.Рогач

21.08.2020

І. Гемська
В. Банний
Т. Бабаніна

Т.Рогач
В. Макутценко

уразі
потреби

К. Генчева

В. Макутценко

16 Засідання районної методичної ради райдержадміністрації

18.09.2020

В. Банний

В.Макущенко

17 Засідання Координаційної ради розвитку громадянського суспільства

25.09.2020

В. Банний

В.Макущенко

вересень

А. Авдєєва

Р. Полієктов
Т.Рогач

Проведения засідань постійнодіючої комісії з питань розгляду Щомісяця до
05 числа
звернень громадян при голові райдержадміністрації
15.07.2020
Проведення районних методичних семінарів для творчих та
9
12.08.2020
бібліотечних працівників закладів культури
19.08.2020
Засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва в
10
17.09.2020
районі
Проведення культурно-масових заходів, присвячених: річниці
прийняття Декларації про державний суверенітет України, Дню
протягом
И Державного прапора України, Дню Незалежності України, Дню знань.
кварталу
Початку Другої світової війни. Міжнародному дню пам’яті жертв
нацизму. Дню партизанської слави
30.07.2020
Засідання районної комісії з питань погашення заборгованості
27.08.2020
12 (грошового забезпечення) з заробітної плати, пенсій, стипендій та
24.09.2020
інших соціальних виплат
8

Проведення районних урочистостей до річниці Дня Незалежності
13
України
14 Засідання ЕК архівного від ділу райдержадміністрації
*

Засідання Координаційної ради з питань соціального захисту
18 неповнолітніх та профілактики правопорушень серед неповнолітніх та
молоді
Засідання комісії з питань захисту прав дитини Запорізької
19
райдержадміністрації
Засідання районної комісії з питань призначення субсидій та всіх видів
20
соціальних допомог у виключних випадках

Щомісяця,
3-й четверг
протягом
кварталу

21 Засідання районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення

вересень

А. Авдєєва
Т. Круподера
Т.Круподера

Р. Полієктов
Т.Рогач
Р. Полієктов
Т.Рогач
Р. Полієктов
Т. Рогач

уразі
Засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
необхідності
надзвичайних ситуацій
уразі
23 Засідання Ради оборони Запорізького району
необхідності
уразі
Засідання районної комісії з питань здійснення соціальних виплат
24
необхідності
внутрішньо переміщеним особам
22
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Л. Полун

С.Чудеснова

0. Каплуновський

Р. Полієктов

Т.Круподера

Р. Полієктов
Т.Рогач

в. МАКУЩЕНКО

