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про виконання плану роботи відділу організаційної роботи, діловодства і
контролю апарату Запорізької райдержадміністрації
за 2 квар'їал 2 0 17 рок\
Аналітика:
Вирішенню важливих питань життєдіяльності району, підвищенню
ефективності
управлінської
діяльності
райдержадміністрації
сприяють
проведення засідань колегії райдержадміністрації. У 2 кварталі 2017 року
проведено З засідання колегії, розглянуто 9 питань. Па засіданнях колегії
розглядаються найважливіші питання економічного, соціального розвитку га
екологічного стану території, організація виконання актії? законодавчої та
виконавчої влади. Розглядалися питання: Про підсумки виконання основних
показників програми соціально-економічного,
культурного розвитку та
бюджету району
за
1 квартал 2017
року. Актуальні проблеми щодо
збереження пам’яток культурної спадщини на теригорії Запорізького район\
Про результати комплексної перевірки виконком} 1\міі\ томської сс.іиіііікїі па 111
з виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади. Про сіан
підготовки об’єктів водонровідно-каналізаційного господарства до робоги \
весняно-літній період та забезпечення населення району питною водою. Про
соціальний захист дітей Запорізького району у 2017 році. Про стан соціального
забезпечення громадян, які перемістились до Запорізького району з зони
проведення А'ГО, демобілізованих учасників бойових дій. Про організацію
оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків Запорізького району влітку 2017
року. Про готовність матеріально-технічної бази сільгосппідприємств району до
збирання ранніх зернових культур.
У райдержадміністрації працює Координаційний комітет по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю,
склад якого затверджений
розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.0.2.2012 У» 267 зі змі нами.
Комітет здійснює координацію діяльносіі раіі.ісржалмініс і рації.
о|чаиів
місцевого самоврядування, правоохоронних га інших оріанів. які відіювідно до
законодавства України, здійснюють роботу в даному напрямку.
На засіданні Координаційного комітету, що відбулось 26.06.2017 відбулось
засідання Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю, на якому було обговорено питання: Стан боротьби зі злочинністю,
охорона громадського порядку. Проведення роз’яснювальної робози з
сільським/селищними
головами
щодо
дотримання
антикорунційного
законодавства. Аналіз порушень вимог Закону України «Про занобіїання
корупції», виявлення та вивчення причин за умов, які їм сприяли, вживання
заходів з їх усунення. Проведення перевірки КЗ « П е т р дизячої за юнацької
творчості» Запорізької районної ради з низання ссігскззівносзі ішкорнсіання

бюджетних коштів. Про залучення громадярі на строкову військову службу та
службу за контрактом, виконання програми «Призовна дільниця». Про
затвердження плану роботи Координаційного комітету но боротьбі з корунцісю і
організованою злочинністю на 2 півріччя 2017 року. За рсзулыатами засідання
було вирішено: начальнику Запорізькоіо районного відлілсння поліції
Дніпровськоі'о відділу поліції І'оловного _\ правління І Іаніональної поліції в
Запорізькій області Капітану Л.О. вжиги захолн н зниження рівня ірабежів іа
тяжких кримінальних ііравонорушснь, нроловжува ги нро(|)ілакгнчні лїг
Затвердити план роботи Координаційного комітету но боротьбі з корутщісю і
організованою злочинністю
на
2 півріччя 2017 року. Вжити заходи з
популяризації військової служби за контрактом, виготовлення листівок,
проведення зустрічей з населенням.
8 червня 2017 року голова правління громадської організації «Асоціація
агротуризму Запорізького краю» голова Громадської ради при Запорізькій
райдержадміністрації
Ігнатко
Б.В.
спільно
з
заступником
голови
райдержадміністрації Зенкіним 10.В. та представниками Громадської ради в
приміщені Запорізької райдержадміністрації новели засідання І^ромадської іа
Координаційної ради. Па порядку /іенному були розиіяііугі нигання Про
залучення переселених і ромадян до місцевого само\ правління громалах їх
компактного проживання, сприяти егворенню органів самоорі анізанії населення
та залученню їх до життя місцевих громад. Про учасі ь HjIcihb і ромалсі>кої ради
в урочистих заходах з нагюди сг^ята /І.гія Конституції України, та інших
урочистих заходах, які потребують громадської підтримки. Доповідь гюлови
Громадської ради про діяльність ради та основні напрямки діяльності в 2017
році. Про затвердження Плану райоїших' заходів із реалізації Паціональної
стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2017 рік. За
результатами засідання було вирішено: Членам громадської ради,керівггикам
закладів кулг>тури продовжити роботу із залучсггггя громадян у різггомаггітггих
заходах, гдо прогюдяться на території райогіу та прогюсти публічггу дискусіго
щодо оцінки громадськістго рівггя розвитку громадягіськог'о сусггілі>ства та
індексу демократії у Запорізькому райоггі.
Також, в райдержалміггістрації нрогяічш квггрінл) б) зо ііргчге ієно '
засідання ггостійно діючої комісії з нніаігь розілял> ше|шеін> громалян. 11а
засідагшях керівники структурігих підрозділів за сільські голови зінз>валгг про
проведену роботу у даному напрямку.
1. Для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрагіії:
1) Питання «Про результати комплексної перевірки викоггкому
Кушугумської селиігщої ради з виконанггя делеговаггих повноважень оргагнв
виконавчої влади» розгляггуто у квітні.
2) Питання «Плагг роботи колегії Запорізької райдержадміністрації
квартал 2017 року» розглянуто у червні.
2. Підгютовка ггроектів розпоряджеігь:

на З

1) «Про результати комплексної переіпрки виконкому Кушугумської
селищної ради з виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади»
розпорядження голови райдержадміністранії від 26.04.2017 №262.
2) «план роботи колсічї Запорізької раіідсржалміїїісірації на 2 кваріа.і
2017 року» розпорядження голови раіідержал\іініс г|хтії віл 20.0(-і.20І 7 .V" 422.
3) «про нларі роботи Запорізької райдержадміністранії на 2 кваріал 2017
року» розпорядження голови райдержадміністранії від 30.06.2017 №427.
3. Проведеінія комплексних, цільових перевірок та надання методичної
допомоги
1)
Перевірка
в управлінні
соціального
захисту
населення
райдержадміністранії з організації виконання Закону України «Про занобії ання
корупції» проведена 5 квітня 2017 року, відділу культури і туризму 19 квітня
2017 року, Кушугумської селищної ради 13 квізня 2017 року, Ьалабинської
селищної ради 13 червня 2017 року, Cтcннeflcькoï сільсі>кої ради 22 чертія 2017
року.
2)
Перевірка
в
управлінні
соціального
захнсі)
населення
райдержадміністрації: з виконання районних нроірам загверджених рінісннями
районної ради; з питання планування роботи управління проведена 5 квітня 2017
року.
3) Перевірка з питань діловодства і контролю за виконанням докумстів
вищих органів влади та розпоряджень голови райдержадміністранії в: управлінні
соціального захисту населення райдержадміністранії проведена 5 квітня 2017
року, відділі містобудування, архітектури та житлово - комунального
господарства 19 червня 2017 року.
4) Перевірка з питань роботи зі зверненнями громадян та із забезпечення
доступу до нубліч[ЮЇ інформації в; \нравліїніі еоніаліліок'» зачнеі\ пасе іеінія
райдержадмінісз'ранії проведена 5 квігня 2017 року, \ відділі к>.іі>і>ріі і
туризму проведена 19 квітня 2017 року, відділі міе гобудування, архі їек іури і а
житлово - комунального господарства 19 червня 2017 року.
5) Комплексні перевірки проведені: виконкомів Кушугумської селищної
ради в квітні 2017 року, Балабинської селищної та Степнерісі>кої сільської рад - в
червні 2017 року.
4. Організаційно - масові заходи:
1) Проведення семінарів - навчань з посадовими особами місцевого
самоврядування проведено щомісяця.
2) Проведення
семінарів - навчань началмшками чнравлінь відділів
райдержадміністранії проведено щомісяця.

3) Організаційне супроводження та наповнення офінійноіо веб
райдержадміністранії забсзнечусться щодня.
4)
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5. Наради при заступниках голови райдержадміністранії:
1,2) Заіщльнорайоні та внутрішні наради при г'олові райдержадміністранії:
18.04.2017, 05.05.2017, 15.05.2017
3) Наради з відновідалі>ними працівниками апарату райдержадміністранії
проводилися
шотижня
4) Засідання районної методичної ради проведено 19.06.2017.
5) Засідання Громадської ради при Запорізькій райдержадміністранії
проведено 06.03.2017
6) Засідання Координанійноі’о комітегу но борогьбі
організованого злочиггністго проведено 26.06.2017

з коруїщіпо

і

7) Засідання комісії зі здійснеггня аггалізу актів виконкомів сільських та
селищних рад Запорізького району проведено 18.04.2017
8) Проведено З засідаїгня
постійігодіючої комісії з нитаїгь розгляду
звернеггь громадян при голові райдержадміггістраггії.

Заступник керівника апарату,
начальник відділу організаційної
роботи,
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апарату райдержадміністраігії
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