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про виконання плану роботи відділу організаційної роботи, діловодства і
контролю апарату Запорізької райдержадміністрації
за 1 квартал 2018 року
Аналітика:
Вирішенню важливих питань життсдіяльносіі району, підвищенню
ефективності
управлінської діяльності
райдсржалмініс грації снрняюіь
проведення засідань колегії райлсіг/калмініс і |тііиї.
І кваріа.іі .""ois
рок\
проведено З засідання колегії, розілян\ к' 10 іініаїн,. І la кісілаїїкях ко іеі її
розглядаються найважливіші питання економічної о. счтіального розвнік) іа
екологічного стану території, організація виконання аклів законодавчої та
виконавчої влади. Розглядалися питання: Про підсумки виконання основних
показників програми соціально-економічного,
культурного розвитку та
бюджету району за 2017 рік. Про підсумкову роботу щодо влаштування дітей
в сімейні форми виховання протягом 2017 року. Про підсумки роботи із
забезпечення доступу до публічної інформації в апараті, структурних
підрозділах райдержадміністрації протягом 2017 року та заходи з вдосконалення
відповідної роботи. Звіти керівників структурних підрозділів. Про готовність
сільгосппідприємств району до проведення весняно-польових робіт у 2018 році.
Про план реалізації завдаиі> Стратегії державної кадрової нолі гнкн на 2 0 1 2 - 2 0 2 0
роки, забезпечення в кадровій роботі вимог чнініоїчг закоіюдавс і ва з ііиіаін.
державної служби і запобігання корч нції в Запорізькій раіілс|Г/калміінг і [хіцГі
Про роботу з докумсігтамн іа стан виконавської лнсцніпіііи в аііа|хіп іа
структурних підрозділах райдержадміністрації протягом 2017 рокл. Звіїн
керівників структурних підрозділів: відділу з питань цивільного захисту
населення райдержадміністрації, відділу містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації. Про результати
обстеження об’єктів соціальної інфраструктури Запорізького району щодо
забезпечення надійності та безпеки їх експлуатації. Про підсумки роботи зі
зверненнями громадян за 2017 рік. Звіти керівників сіруктурних підрозділів. Про
стан соціального забезпечення громадян, які перемістились до Запорізького
району з зони проведення АТО, демобілізованих участшків бойових дій.
У райдержадміністрації іірацюс Коорлннаційннй коміїсг но бороіьГч і
корупцією і організованою злочннніс по. е к ы л
якои'
ы і вер глч'і іи и
розпорядженням голови райлержалмініс грацїі віл .Т).()2м2пі2 .V" 1 Ы а імімами.
Комітет здійснює координацію діяльносіі райлсржалмінісі рації,
ііріаінв
місцевого самоврядування, правоохоронних та інших органів, які відповідно до
законодавства України, здійснюють роботу в даному напрямку.
22.12.2017 проведено чергове засідання
Координаційного комітету.
Порядок денний засідання: Про стан рецидивної злочинності, проведення

профілактичної роботи серед осіб, які схильні до вчиїїсіїня ііравоііор} ііісін. на
сімейно-побутовому грунті, попередження норуніень Закон}' України «Про
насильство в сім’ї».
Протидія рецидивній злочинності. Попередження
розповсюдження наркоманії в районі,
боротьба з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Про стан
роботи з сім’ями, які потребують соціально - правового захисту. Проведення
перевірки
Малокатеринівської селищної ради з питання ефективності
використання бюджетних когнтів . Про організацію виконання розпорядження
голови райдержадміністрації від 06.05.2016 № 301 «Про затвердження Плану
заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про занобіїання
корупції» та здійснення ангикоруїщійних дій в Занорізькомч районі».
Затвердження план}' роботи Коордипанійного кчші і сі \ по боїчоїьбі ^ кч^рчиии ю і
організованою злочинністю на 1 півріччя 201S [лжч.
19.03.2018 відбулось спільне засідання Громадської ради при Запорізькій
районній державній адмініетрації та Координаційної ради розвитку
громадянського суспільства на якому обговорювалось питання: Про роботи
Координаційної ради щодо сприяння розвитку громадянського суспільства. Про
роботу Громадської ради з соціально незахищеними верствами населення. Про
проведення місячнику очистки території району та Дня довкілля на території
Запорізького районну. Про відзначення 80-ти річчя з дня народження В’ячеслава
Чорновола.
Також, в райдержадміністрації протягом кварталу було проведено З
засідання постійно діючої комісії з питань розиіяду звернень грома;іян:
05.01.2018, 05.02.2018, 05.03.2018. Па засіданнях керівники сгр\кілрни\
підрозділів та сільські іолови звіїлвали про ііровс існ} робоїч \ іаномх
напрямку.
1. Для розгляду ira засіданнях колег ії райдержадмініс трації;
1) Питання «Про підсумки роботи із забезпечення доступу до публічної
інформації в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації протягом
2017 року та заходи з вдосконалення відповідної роботи. Звіти керівників
структурних
підрозділів:
управління
аі'ронромислового
розвитку
райдержадміністрації, відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
фінансового управління райдержадміністрації» розглянуто у січні 2018 року.
2) Питання «Про роботу з документами, стан виконавської дисі.щгіліни в
апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації протягом 2017 року.
Звіти керівників структурних ггідро'гділ ів: відді.і} г ііиіаііь циві.іьіюіо ї а \ ис і \
райдержадміггістрації, відділ}' містб}д} ваіііія. архі ї скі хри іа жиі.юво
комунаггыгог'о госігодарсг ва райдсржадміїисіptiiilï>> [лиі .іяііч іо } .іюіом} 2()1S
року.
3) Питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік.
Звіти керівників структурних підрозділів: відділу економічггого розвитку і
торгівлі райдержадміністрації, відділу культури і туризму райдержадміністрації
управління соціальног'о захисту населення райдержадміністрації, служби у

справах дітей райдержадміністрації, відділу містобудування, архітектури та
житлово - комунального господарства райдержадміністрації» розглянуто у
березні 2018 року.
4) Питання «План роботи колегії Запорізької райдержадміністрації на 2
квартал 2018 року» розглянуто у березні 2018 року.
2. Підготовка проектів розпоряджень:
1) «Про перспективний план роботи Запорізької райдсржадміпісзрації
«Основні напрямки діяльності Запорі п.кої раїісліпої лоржавноУ алміїїіс і [лпаї >
2018 році»» від 03.01.2018 X» З.
2) «План роботи колегії Запорізької рай;ісржалміііісграції
2018 року» від 21.03.2018 Хо 185.

на 2 кііаріал

3) «Про план роботи Запорізької райдержадміністрації на 2 квартал 2018
року» від 22.03.2018 Х«186.
4) «Про підсумки роботи із забезпечення доступу до публічної інформації
в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації протягом 2017 року та
заходи з вдосконалення відповідної роботи. Звіти керівників структурних
підрозділів: управління агропромислового розвитку райдержадміністрації,
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміїгістрації, фінансового управління
райдержадміністраггії» від 24.01.2018 Хг'37.
5) «Про роботу з докумсіггами. сган виконаисі.кої лнснннлі нн в анаї'іаіі іа
структурних ігідрозділах рандержалмініс грації н р о і я і о м 2017 рок\. Зві ї и
керівників структурних ггідрозді]гів: віддіігу з питань циві;гьггого захисту
райдержадміністрації, відділу містобудування, архітектури та житлово комунального господарства райдержадміністрації» від 28.02.2018 Х«126.
6) «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік. Звіти
керівників структурних підрозділів: відділу екоггомічного розвитку і торгівлі
райдержадміністраггії, відділу культури і туризму райдержадміггістрації
управління соціального захисту населення райдержадміністрації, служби у
справах дітей райдержадміністрації, відділу містобудуваггня, архітектури та
житлово - комунального господарства райлсржалмінісіраігії» гзіл 21.03.2018
Х«184.
3. Проведеіпія комплексних, цільових ііс|Х'ві[чж іа налаїїня \ісииичіи)і
допомоги:
1) Перевірка з питань діловодства і контро.чго за виконанням докумсггтів
вищих органів влади та розпоряджень голови райдержадміністрації в угграгзліниі
агропромислового розвитку райдержадміністрації проведена 07.03.2018, в
управлінні соціального захисту населення райдержахгміггістрації перенесена на
квітень 2018 року із-за відносності відповідального за даний напрямок
працівника.

2) Перевірка з питань роботи зі зверненнями громадян та із забезпечення
доступу до публічної інформації проведена згідно окремо затвердженого графіку
в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації проведена
07.03.2018. в управлінні сопіальноіо захисту населення райдержадміністрації
перенесена на квітень 2018 року із-за відносності відповідального за даний
напрямок працівника.
3) Цільова перевірка Кушугумської селищної ради з ьиконапня
делегованих повноважень орг анів виконавчої влади і а (даі аиізаиії виклчі.иіия
Закону України «1 Іро заиобігаиия кор\ииії» ирс>вслсііа Гк'|чмиі
4. Організаційно

масові заходи:

1) Здійснювалось проведення семінарів - навчань з посадовими особа.ми
місцевого самоврядування -щомісяця.
2) Здійснювалось проведення семінарів - навчань начальниками управлінь
відділів райдержадміністрації-щомісяця.
3) Організаційне супроводження та наповнення офіційноіо веб — сайту
райдержадміністрації здійснювалось щодня.
4) Проведення єдиного дня інформування населення - щомісяця.
5. Наради при заступниках іолови раіілсржалміністрації;
1,2) Загальнорайонні та внугріїнні наради при голові раіілсржалмінісірани:
05.02.2018.
3) Наради з відповідальними працівниками апарату райдержадміністрації
проводилися щотижня
4) Проведено засідання районної методичної ради 27.03.2018.
5)
Проведено засідання
райдержадміністрації 19.03.2018.

Громадської

ради

при

Запорізькій

6) Проведено засідання Координаційного комітету по боротьбі з корупцісю
і організованою злочинністю 28.03.2018.
7) Проведено засідання комісії зі зліііснстія ана.іііх аклів вііконкимів
сільських та селищних рад Занорізьк'ого району 01.02.2018.
8) Проведено З засідання постійнодіючої комісії з питань розгляд)
звернень громадян при голові райдержадміністрації: 05.01.2018, 05.02.2018,
05.03.2018.
Заступник керівника апарату,
начальник відділу організаційної
роботи, діловодства і контролю
апарату райдержадміністрації

Г.В.Гребенюк

