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Звіт
про виконання плану роботи відділу організаційної роботи, діловодства і
контролю апарату Запорізької райдсржадміністрації
за З квартал 2017 року
Лналі Іика:
Вирішенню важливих питань життєдіяльності району, підвищенню
ефективності управлінської діяльності райдсржадміністрації сприяють
проведення засідань колегії райдержадміністрації. У З кварталі 2017 року
проведено З засідання колегії, розглянуто 9 питань. На засіданнях колегії
розглядаються найважливіші питання економічного, соціального розвитку та
екологічного стану території, організація виконання актів законодавчої та
виконавчої влади. Розглядалися питання: Про підсумки виконання основних
показників програми соціально-економічного, культурного розвитку району за
І півріччя 2017 року. Про готовність навчально - виховних закладів Запорізького
району до роботи в новому навчальному році. Про стан підготовки об'єктів
житлово - комунального господарства та соціа.нліої сфери район) до робот в
осінньо - зимовий період 2017-2018 років. Про стан (|)л[оорогра(1)ічііоі о
обстеження населення Занорізькоіо районе. Про нідсемкн оздоровлення іа
відпочинку дітей і підлітків Запорізького району влітку 2017 року. Аналіз стану
розрахунків за оренду земельних паїв сільгосппідприємствами району у 2017
році. Про результати комплексної перевірки здійснення виконавчим комітетом
Малокатеринівської селищної ради делегованих повноважень органів виконавчої
влади.
У райдержадміністрації працює Координаційний комітет по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю, склад якого затверджений
розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.03.2012 № 267 зі змінами.
Комітет здійснює координацію діяльності райдержадмініезрації,
органів
місцевого самоврядування, правоохоронних та інших оріаііів. які ійлікчйдіїо ;и^
законодавства України, здійснюють робоїл в дано\і\ напрямку.
26.09.2017 проведено черіове засідання
Координаційного ко.мітст).
Порядок денний засідання: Стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського
порядку. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне
середовигце. Запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі
пияцтву, наркоманії, дитячій бездоглядності й безпритульності, виявлення дітей,
які жебракують, вчиняють правопорушення або стали
жертвами злочинної
діяльності дорослих. Просвітницька робота щодо популяризації здорового
способу життя. Проведення профілактичних заходів в літній період. Проведення
перевірки цільового використання бюджетних коштів по комунальній установі
«Місцева пожежна охорона» Запорізької районної ради.

28.09.2017 відбулось засідання Громадської ради при райдержадміністрації
на якому обговорювалось питання щодо поширення знань про антикорупційне
законодавство серед населення, про проведення антикорунційної експертизи та
дотримання антикорупційного законодавства і Запорізькій райдержадміністрації.
Також, в райдержадміністрації протягом кварталу було провелеііо
засідання постійно діючої комісії з пигань розі.іялч звернені, громалян Па
засіданнях керівники структурних підрозділів іа сільські голови звіїлвали про
проведену роботу у даному напрямку.
1. Для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації:
1) Питання «Про стан правопорядку і законності, проведення заходів щодо
зниження рівня злочинності на території Запорізького району, виконання вимог
Закону України «Про запобігання корупції» та здійснення антикорупційних дій в
Запорізькому районі» розглянуто в липні 2017 року.
2) Питання «Про результати комплексної перевірки виконкому
Малокатеринівської селищної ради з виконання делегованих повноважень
органів виконавчої влади» розглянуто у вересні 2017 року.
3) Питання «Пларі роботи колегії Запорізі.кої райлержалміиісірації на 4
квартал 2017 року» » розілянуто у вересні 2017 рок\ .
2. Підготовка проектів розпоряджень:
1) «Про стан правопорядку і законності, проведення заходів щодо
зниження рівня злочинності на території Запорізького району, виконання вимог
Закону України «Про запобігання корупції» та здійснення антикорупційних дій в
Запорізькому районі» від 26.07.2017 № 485.
2) «Про результати комплексної перевірки виконкому Малокатеринівської
селищної ради з виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади»
від 27.09.2017 №595.
2) «План роботи колегії Запорізької райдержалмінісграції на 4 кііарга.і
2017 року» від 27.09.2017 №596.
3) «Про план роботи Запорізької райдержалмінісграції на 4 кварга.і 2017
року» від 27.09.2017 № 597.
3. Проведення комплексних, цільових перевірок та надання методичної
допомоги:
1) Перевірка
у відділі економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації з організації виконання Закону України «Про запобігання
корупції» проведена 15 вересня 2017 року.
2)
Перевірка
у
відділі
економічного
розвитку
і торгівлі
райдержадміністрації: з виконання районних програм затверджених рііііеипями
районної ради; з питання планування роботи >ііравління проведена 15 вересня
2017 року.

3) Перевірка з питань діловодства і контролю за виконанням документів
вищих органів влади та розпоряджень голови райдержадміпістрапії у відділі
освіти, молоді та спорту райдержадміпістрапії мроведема \ вересні.

4) Перевірка з питань роботи зі зверпенпями громадян га із забезпечення
доступу до публічної інформації проведена зіідпо окремо затвердженого
графіку.
5)
Перевірка
Малокатеринівської селищної рад з орга
виконання Закону України «Про запобігання корупції» проведена 14.09.2017.
4. Організаційно - масові заходи:
1) Здійснювалось проведення семінарів - навчань з посадовими особами
місцевого самоврядування -щомісяця
2) Здійснювалось проведення семінарів - ггавчань ігачальниками управлінь
відділів райдержадміністрації-щомісяця
3) Орг'анізаційне супроводження іа паїювпеїііія огігіпіііпого веб
райдержадміністрації здійснювалось щодня

еаііі_\

4) Проведення єдиного дня інформування ігаселепня - щомісяця.
5. Наради при заступниках голови райдержад.міністрації:
1,2) Загальнорайонні та внутріщні наради при голові райдержадміністрації:
10.07.2017,14.08.2017, 21.08.2017, 04.09.2017, 11.09.2017,13.09.2018
3) Наради з відповідальними працівника.ми апарату райдержадміністрації
проводилися щотижня
4) Проведено засідання районної методичної ради 19.09.201 7
5)
Проведено засідання
райдержадміністрації 28.09.2017

Громадської

ради

при

Заїкгрізькііі

6) Проведено засідання Координаційног о комітету гго боротьбі з коруггцісго
і організованою злочинністго 26.09.2017
7) Проведено засідання комісії зі здійсггеиня аггалізу актів виконкомів
сільських та селигцних рад Запорізького райоггу 21.07.2017
8) Проведено З засідання постійггодіючої комісії з питань розгляду
звернень громадян при голові райдержадміністраггії.
Заступник керівника апарату,
начальник відділу оргдггізаційної
роботи, діловодстгіа і коггтролго
апарату райдержадміністрації

Г

1.ІГГрсбспюіч

