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Аналітика:
Вирішенню важливих питань життєдіяльності району, підвищенню
ефективності управлінської діяльності райдержадміністрації сприяють проведення
засідань колегії райдержадміністрації. У 1 кварталі 2017 року проведено З
засідання колегії, розглянуто 11 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 та бюджету району за 2016 рік.
Про підсумки роботи зі зверненням громадян за 2016 рік. Звіги керівників
структурних підрозділів райдержадміністрації. Про стан соціального забезпечення
громадян, які перемістились до Запорізького району з зони проведення А Ю ,
демобілізованих учасників бойових дій. 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. Про роботу з документами та стан
виконавської
дисципліни
в
апараті
та
структурних
підрозділах
райдержадміністрації протягом 2016 року. Про стан реалізації “Стратегії державної
кадрової політики на 2012 - 2020 роки» та стан кадрової роботи в Запорізькій
райдержадміністрації на 2017 рік. Про готовність сільгосппідприємств району до
проведення весняно-польових робіт в 2017 році. Про стан оплати праці та заходи
щодо легалізації заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях
району. Про виконання Закону України «Про освіту» в частині організації робіп и з
обдарованими дітьми. Про підсумки роботи із забезпечення доступу до ііублічіюї
інформації в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації протягом
2016 року.
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 райдержадміністрації, органів місцевого
самоврядування, правоохоронних та інших органів, які відповідно до законодавства
України, здійснюють роботу в даному напрямку.
На засіданні Координаційного комітету, що відбулось 23 березня 2017 року
були обговорені питання: Стан оперативної обстановки на території Запорізької о
району. Взаємодія Запорізького районного відділення поліції /Ініпронською
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій обласи і
райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування. Про проведения
внутрішньої перевірки працівників райдержадміністрації, відповідно до яких

встановлена заборона обіймати певні посади в органах виконавчої влади га
стосовно яких проводиться люстраційна перевірка даних». Про стаи роботи з
сім’ями, які потребують соціально - правового захисту. І^икоиапня заходів щодо
реалізації Концепції національно - патріотичного виховання. Організація
волонтерського руху в районі».
6 березня 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 Ю.В. та представниками Громадської ради в
приміщені Запорізької райдержадміністрації повели засідання Громадської та
Координаційної ради. На порядку денному були розглянуті питання стосовно рівня
та якості проведення заходів щодо вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні,
відзначення Дня Соборності України на території району у 2017 році, про участь у
заходах присвячених міжнародному жіночому дню 8 - Березня, а також про роботу
Координаційної ради щодо сприяння розвитку громадянського суспільсзва. По
закінченню засідання було вирішено: членам громадської ради.керівникам закладів
культури продовжити роботу із широкого залучення громаііян у різномаиіпіих
заходах, що проводяться на території району, продовжити роботу Координаційної
ради з проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань, обговорення
проектів економічного соціального та культурного розвитку.
Також, в райдержадміністрації протягом кварталу було проведено З засідання
постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. На засіданнях
керівники структурних підрозділів та сільські голови звітували про проведену
роботу у даному напрямку.
1. Для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації:
1) Питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2016 рік. Звіти
керівників структурних підрозділів: управління соціального захисту населення
райдержадміністрації,
управління
агропромислового
розвилку
райдержадміністрації, служби у справах дітей райдержадміністрації. відділу
містобудування, архітектури та житлово комунального і оснодарства
райдержадміністрації, відділу освіти, молоді та спорту райдержадміїгістрації»
розглянуто у січні.
2) 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 у лютому.
3) питання «Про роботу з документами та стан виконавської дисципліни в
апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації протягом 2016 року
розглянуто лютому.
4) питання «Про підсумки роботи із забезпечення доступу до публічггої
інформації в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації ііроіяіом
2016 року» розглянуто у березні.

5) нигаипя

«План роботи колегії Запорізької райдержадміністрації на 2 квартал 2017 року»
розглянуто у березні.

2. Підготовка проектів розпоряджень;
1) «Про перспективний план роботи Запорізької райдержадміністрації
«Основні напрямки діяльності Запорізької районної державної адміністрації у 2017
році»» розпорядження голови райдержадміністрації від 05.01.2017 №3.
2) «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2016 рік. Звіти
керівників структурних підрозділів: управління соціального захисту населення
райдержадміністрації,
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації, служби у справах дітей райдержадміністрації, відділу
містобудування, архітектури та житлово комунального господарства
райдержадміністрації, відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації»
розпорядження голови райдержадміністрації від 25.01.2017 № 33.
3) «Про стан правопорядку і законності, проведення заходів щодо зниження
рівня злочинності на території Запорізького району, виконання вимог Закоіг\
України «Про запобігання корупції» та здійснення антикорупційних дій в
Запорізькому районі» розпорядження голови райдержадміністрації від 22.02.2017
№83.
4) «Про роботу з документами та стан виконавської дисципліни в апараті та
структурних підрозділах райдержадміністрації протягом 2016 року» розпорядження
голови райдержадміністрації від 22.02.2017 №84.
5) «Про підсумки роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в
апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації протягом 2016 року»
розпорядження голови райдержадміністрації від 29.03.2017 № 184.
6) «План роботи колегії Запорізької райдержадміністрації на 2 квартал 2017
року» розпорядження голови райдержадміністрації від 29.03.2017 №185
7) «Про план роботи Запорізької райдержадміністрації на 2 кваріал 2017
року» розпорядження голови райдержадміністрації від 3 1.03.2017 № 193.
3. Проведення комплексних, цільових перевірок та надання методичної
допомоги
1)
Перевірка
в
управлінні
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації з організації виконання Закону України «Про запобігання
корупції» буде проведена 5 квітня 2017 року.
2)
Перевірка
в
управлінні
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації: з виконання районних програм затверджених рішеннями
районної ради; з питання планування роботи управління буде проведена 5 квітня
2017 року.
3) Перевірка з питань діловодства і контролю за виконагніям докумсніів
вищих органів влади та розпоряджень голови райдержадміністрації в: унравлінігі
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації;
в
управлінні
агропромислового розвитку райдержадміністрації будуть проведені 5 та 12 квітня
2017 року.

4)
Перевірка з питань роботи зі зверненнями громадян та із забезпеченн
доступу до публічної інформації в: управлінні соціального захисту населення
райдержадміністрації;
в
управлінні
агропромислового
розвитку
райдержадміністрацїї будуть проведені 5 та 12 квітня 2017 року.
4. Організаційно - масові заходи:
1) Проведення семінарів - навчань з посадовими особами місцевого
самоврядування проведено щомісяця.
2) Проведення семінарів - навчань начальниками управлінь відділів
райдержадміністрації проведено щомісяця.
3) Організаційне супроводження та наповріення офіційного веб
райдержадміністрації забезпечується щодня.

саГпл

4) Проведення єдиного дня інформування населення проводилося щомісяця
5. Наради при заступниках голови райдержадміністрації:
1,2) Загальнорайоні та внутріщні наради при голові райдержадміністрації:
16.01.2017, 20.02.2017,27.03.2017
3) Наради з відповідальними працівниками апарату райдержадміністрації
проводилися
щотижня
4) Засідання районної методичної ради проведено 14.03.2017
5) Засідання Громадської ради при Запорізькій райдержадмінісірації
проведено 06.03.2017
6) Засідання Координаційного комітету
організованою злочинністю проведено 23.03.2017

по

боротьбі

з корупцією

і

7) Засідання комісії зі здійснення аналізу актів виконкомів сільськріх та
селищних рад Запорізького району проведено 16.01.2017
8) Проведено З засідання постійнодіючої комісії з питань розгляду зверненнь
громадян при голові райдержадміністрації

Заступник керівника апарату,
начальник відділу організаційної
роботи, діловодства і контролю
апарату райдержадміністрації
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