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Аналітика:
Виріїнснню важливих питань життсдіяльиості району, підвищенню
ефективності
управлінської
діяльності
райдержадмініетрації
сприяють
проведення засідань колегії райдержадмініетрації. У 2 кварталі 2018 року
проведено З засідання колегії, розглянуто 12 питань. Па засіданнях колегії
розглядаються найважливіші питання економічного, соціального розвитк) та
екологічног'о стану тсри'іорії, організація викч)наніія акіів закоіюдсжчої іа
виконавчої влади. Розглядалися питання: Про ііідсчмкн виконаїпія основних
тюказпиків проі'рами соціальпо-екопо.мічноіо, кл'льтурного розвтпк\ іа бюджету
району за 2017 рік. Про підсумкову роботу щодо гтлангтуванпя дітей в сімейні
форми виховання гіротягом 1 кварталу 2018 року, розглянуто у травні. Про стан
підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства до роботи у
весняно-літній період та забезпечення населення району питною водою. Про
стан правопорядку і законності, проведення заходів щодо зниження злочинності
на території Запорізького району. Про виконання розпорядження іолови
райдержадмініетрації від 29.03.2017 № 18.3 «Про стан оплати прані та заходи
щодо легалізації заробітної плати на підприємствах, в установах та оріапізаціях
району». Про стан соціального забезпечення громадян, які перемістились до
Запорізьког'о району з зони проведення А ГО, лсмобілізсніаннх ччасннків бойових
дій. Про рсзульїаіп комплексної неревіркн внконкомх Мнкчгіаіі І Іі.н.сі.кої
сільської ради з виконагнія делегованих ікжнова'жсін. оріаінв виконавчої в.іади.
Про організацію оздороітлення та відпочинку діїсй і підлітків Запорізького
райоггу влітку 2018 року. Про готовність матеріальгго-тсхпічної бази
сільг'осппідприємств району до збираїшя раїнііх зсрігових культур. І Іро актуалілгі
тгроблеми пдодо збережспггя пам’яток культурної спадщини па території
Запорізького району.
У райдержадмініетрації гграцює Коордиігаційігий комітет іго боронюі з
коругщієго
і орг'аігізованою злочиггггісгго,
ск.чад
якого
загвсрджсггий
розггоряджеггггям г'Оігови райдержадміггістранії від 30.03.2012 № 267 зі зміггами.
Комітет здійснює координацію діяігьності райдсржадмінісірагіії,
оргаггів
місггевогю самоврядуваггггя, гграгюохороггггих та ігггггих оргаггів, які відгговідгго до
закоггодавства Україгги, здійсгггоготг> робот\ в дагго\г\ іганря\гк\.
Па засідаггггі Коорлггггаційггого ко\гі гсі \, иго відбу.іосі. 26.0().2 0 17 б_\.іо
обг'оворегго ггитаггггя: С'г агг оггеративггої обегагготаг гга гери горії Заггорізьког о
району. Взаємодія Заггорізького райоггггогю віддіігсггггя гго] гіції Дггіггровського
відділу поліції Головного унравлінггя Паціоггаггьггої гголіції в Заггорізькій області

райдержалміїїіс'граціпо. органами місисної с') самоирял} иаміїя. І Іро іі|'ижслсніія
внутрішньої перевірки працівників райдержадмііііе грації, відіїовідіиг до яких
встановлена заборона обіймати певні посади в органах виконавчої влади та
стосовно яких проводиться люстраційна перевірка даних. І Іро стан роботи з
дітьми та підлітками в загальноосвітніх навчальних закладах щодо профілактики
правопорушень. 11а засіданні Координаційноіо комітету, що відбулось
26.06.2017 було обговорено питання: Стан боротьби зі злочиннісііо, охорони
громадського порядку.
Проведення перевірки Миколай - І Іільської сільської
ради з питання ефективності та нілі>ового використання бюджетних коїіпів. Про
роботу з кадрами в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в
загальноосвітніх і вихошшх закладах та установах району. Затвердження плану
роботи Координаційний комітет [ю боротьбі з корупнісю і організованою
злочинністю на 2 півріччя 2018 року.
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22 червня 2017 року ['олова нравліиия громалсі>кої організації
«Асоціація агротуризму Запорізького краю» і о.чова Громадської ради при
Запорізькій райдсржадмінісірації Іінатко Н.И. спільно з засгунником голоїш
райдержадміністрації
та представниками Громадської ради в приміщені
Запорізької
райдержадміїїістрації
новели
засідаїшя
Громадської
та
Координаційної ради. Па порядку денному були розглянуті питання І Іро участь
членів Громадської ради в урочистих заходах з [[аіоди свята Дня Констигунії
України
та
інших
урочистих
заходах,
які
нотребу[оіі>
громадської
підтримки.Заїверджеінія
плану
роботи
Громадської
ради
при
райдержадміністрації на 11 півріччя 2018 року.І Іро дотримання вимог Закоііу
України «Про запобігання корупції». Про роботу Громадської ради з соціалілю
незахищеними верствами населення.
Також, в райдержадмі[ііетранії нрогяіом киаріа.і_\ б\:іо ирове.іено ^
засідаїіня постійно діючої комісії з шгіань розі.іядч звернень іромадяи. Па
засіданнях керівники структурііих підрозділів га еільсі>кі голови звітували [іро
проведену роботу у даному напрямку.
1. Для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації:
1)
Питання
«Про
хід
виконання
розпорядження
іолови
райдержадміністрації від 15.01.2018 №21 «Про затвср7 гження Плану заходії?
щодо забезпечення виконання вимої' Закону України «1 Іро запобігання корупції»
і здійснення антикорунційних дій в Запорізькому районі на 2018-2020 роки»
розглянуто у
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2) Питання «Про результати комилексиої перевірки виконком} Мико.іаіі
Нільської сілі>сі)КОЇ ради з виконання делетваних иовиоважеш> органів
виконавчої влади» розілян} го у іравні.
3) Питання «Про стан нравонорядку і закошюсі і, нроіісдсння заходів щодо
зниження злочи[шості на території Заіюрізькоі о району» розідянуїо у травні.

4) Питання «План роботи колегії Заноріаької райлержалмінісграції
квартал 2018 року» розглянуто у червні.

на З

2. Підготовка проектів розпоряджень:
1) «Про хід виконання розпорядження голови райдержадмініетрації від
15.01.2018 №21 «Про затвердження Плану заходів щодо зaбeзиeчeflня виконання
вимог Закону України «Про запобігання корупції» і здійснення антикорупційних
дій в Запорізькому районі на 2018-2020 роки» розпорядження голови
райдержадмініетрації від 25.04.2018 №268.
2) «Про результати комплексної перевірки виконкому Миколай 1Іільеької
сільської ради з виконання делегованих повноважень органів виконаїгчої в.іали»
розпорядження і'олови райдержадмінісграції ійл 30.05.2018 ,У'35().
3) «Про стан правопорядку і законносгі, нровелення заходів щодо
зниження злочинності на території Занорізькоі'о району» розпорядження і олови
райдержадмініетрації від 30.05.2018 №349.
2) «план роботи колегії Запорізької райдержадмініетрації на З квартал
2018 року» розпорядження голови райдержадмініетрації від 27.06.2018 №413.
3) «про план роботи Запорізької райдержадмініетрації на З кваріал 2018
року» розпорядження і’олови райдержадмініетрації ігід 27.06.2018 №414.
3. Проведення комплексних, цільових перевірок та надання методичної
допомоги
1)
Переігірка
в
управлінні
еоціалі.моіо
іа хи с іч
ііаес.іення
райдержадмініетрації з організації виконання Закон) України «Про занобнання
корупції» проведена 26 квітня 2018 року, Куиіугумської селищної ради 25
квітня 2018 року, Миколай - Пільскої сільської ради 1 1 травня 2018 року.
2)
Перевірка
в
управлінні
соціальног'о
захисту
населення
райдержадмініетрації: з виконання районних нроірам затверджених рініеннями
районної ради; з питання планування роботи управління проведена 26 кігітня
2018 року.
3) Переіпрка з питань діловодства і контролю за виконанням документів
вищих органів влади та розноряджені) голови райдержадмініетрації в: уцраітлінні
соціального захисту населення райдержадмініетрації нроігедена 26 квітня 2018
року, відділі містобудування, архітекіури та жиі.іово
ком м пыыкл о
господарства 08 червня 2018 року.

4)
Перевірка з питань роботи зі зверненнями громадян та із забезпечен
доступу до публічної інформації в: управлінні соціального захисту населення
райдержадмініетрації тіроведсна 26 квітня 2018 року, відділі містобудування,
архітектури та житлово комунального госнодарства 08 червня 201 8 року.

5)
Комплексна перевірка виконкому Миколам
Пільскої сільської ра
проведена у травні 2018 року, цільова перевірка виконкому Куіпугумської
селищної ради в квіїні 2018 року.
4. Організаційно - масові заходи:
1) Проведення
семінарів - навчань з посадовими особами місцевого
самоврядувашія проведено щомісяця.
2) Проведення
семінарів - навчань начальниками управлінь відділів
райдержадміністрації проведено щомісяця.
3) Орі'анізаційне супроводження іа [іаповпеїіпя о(|)іціііпого неб
райдержадміністрації забезпечустьея щодня.
4) Проведення
щомісяця.
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проводилося

5. Паради при заступниках голови райдержадміністрації:
1,2) Заіальнорайоні та внутріїїші наради при голові райдержад.міністрації:
02.04.2018, 16.04.2018, 23.04.2018, 14.05.201 8, 21.05.201 8, 24.05.2018, 1 1.06.2018.
3) Ііаради з відповідальними працівниками апарату райдержадміністрації
проводилися щотижня.
4) Засідання районної мегодичної ради ііровелеін> 10.06.201 8.
5) Засідання Громадської ради при .Заііоілзі.кііі раіідержалміїїісі[хщїі
проведено 22.06.2018.
6) Засідання Координаційного комітету но бopoт^щi
організованою злочинністю проведено 26.06.2018.

з корупцією

і

7) Засідання комісії зі здійснення аналізу актів виконкомів сільських та
селищних рад Занорізькоі о райоріу проведено 18.04.2018.
8) Проведено З засідання
ностійнодіючої комісії з питань розіляду
звернень громадян при голові райдержадміністрації.

Заступник керівника апарату,
начальник відділу організаційної
роботи, діловодства і контролю
апарату рай держад м ін істран ії
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