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про виконаїпія плану роботи відділу організаційної роботи, діловодства і
контролю апарату Запорізької райдсржадміністранії
за 4 квартал 2017 року
Лііа;іі І ика:
Вирішенню
важливих
ііиіаиь жігі к лім.іьнох 11 р а і и ч і \ ,
ііі м ш и к м іїж '
ефективності
управлінської
.тія.іьності
раіі;іерж\и\піііс Ір,ііцї
сприяю іі.
проведення засідань колегії рай;іержа;і\ннісграції.
4 кваріалі 2017 рок>
проведено З засідання колегії, розглянуто 10 ни гань. 11а засі;іаннях колегії
розглядаються найважливіші питання економічного, соціального розвитку та
екологічног'о 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 9 місяців 2017 року. Організація проведення посівної компанії озимих
культур під врожай 2018 року. Про стабілізацію та нарощування ноіо.іів'я корів,
збільшення виробництва продукції гвариннинтва в Занорізько\і\ раіюпі. Про
виконання розпорядження голови раґттержа.тмініс Ірації ві.т 27,()^).2() U'i
“ Про затвердження районноїтг нлан> захо.іів на .‘"(ІІНООП рімлі < ix m ii '.iüh
Стратегії ггодо.'ганігя бі;шос'п. Про рсг\.п.іаіи коми ісксіюі перевірки внкомі-'о
Повоолексаггдріїгської сільської ра;ш з внкоііаїшя ,ге.ісі силших іижіїоважеш,
орг'аггів викоггаггчої в;га;ш. Про гіідсчмки роботи зі гвернешіями іромаляїі га ! І
місяців 2017 року та вдоскоггалеггня відггогндггої роботи у 2018 році Про
готовність сил і засобів гцодо попередження ВИНИКГІЄГГНЯ ггадзвичайних ситуацій
техногенного та природнього характеру на території Запорізькогю району в
осінньо - період 2017-2018 років. Про стагг оргаггізації іггклгозивної освіти в
загальноосвії'ніх ггавчальних закладах Заггорізького району. Проблемггі ггитаггггя
охорони культургюї снадщиіги в Запорізькому райогн.
У райдержадміггістраггії ггранюс І\оор;ішгаиійішй кочгігеї ікг бі^рггівбі з
корупцієго і оргаггізоваггого злочиїшісію,
ск.іа.т якоіч>
га і вер іжеиті
розггоряджсггггям і'олови рай;іс(гжа;гмініс грації ві.і .4).(>С2ПІ2 .V' .72.’ а імпиме
Комітет здійсшог коор;цшацію ;ця.іі>іюс 11 раи.іер/К.иміміс і раі:е.
ш . .
місггсвог'о самовря.чуваїшя. ііравоохороііішх іа ііііітх оріашв. ям m ціеві ц,.' іе.
закоггодавства Україїігг, з;іійсшокгі ь робт_\ в.таїкпіх ііаіірямкч.
22.12.2017 ггровсдегго черг'оггс засіданггя
Коор;шнаційгіого ко.мгісіл.
Порядок денний засіданггя: Про стагг рсцидивггої злочинності, гіроведеггггя
профілактичної роботи серед осіб, які схильні до вчинення правоноругггеггь гга
сімейно-побутовому грунті, понереджеиггя ггоругггегш Закону Україгги «Про
насильство в сім’ї».
Протидія рецидивггій злочинності. І Іонереджеггггя
розповсгоджеггггя ггаркомаггії в райогіі,
боротьба з незаконним обігом
наркотичгшх засобів, нсихогроггггих речовин, їх аналогів і іірекурсорів. Про сіан

роботи з сім’ями, які потребуроть соціально - прарювого захисту. Проведення
перевірки
Малокатериріівської селищної ради з іін гаріня ефекі ивррркті
використання броджетріих коштів . ІІро орі анізанірі^ виконання і'ючноря їжсііня
голови райдержадмірііс грації від 06.05.2016 JV» 201 «ІІрс' за терлжсііня 11 іан\
заходів рцодо забезпечення викоріання внмої
2ак'он_\ ^ країни <<іірц енкині ання
корурпдії» та здійсіРСіїня ан іикор) іннііннч дні н Оаііорі н.ко\і\ раиеїН'
Затверджсірня п;іан\ роботи Коор.нніапн'ніоир кч>ммеі\ ноГп^роіі.оі ? корчині' іе і
оріаррізоваріою злочинністю на 1 півріччя 2015рок_\.
27.12.2017 відбулось спільне засідарірія Громадської ради ррри Заррорізькій
районній державній адміністрації та Коордирраррійної ради розвитку
громадянськорю суспільства на якому обговорровалось нитарррря: І Іро відзррачеррня
Дня Соборності Україрри на території Занорізькоро райорру у 2018 році. Про
вжиття невідкладних заходів щодо реадрізації Закорру України «Про добровільріе
об’єдрранрря терррторіальррих громад». Стагр, ррсрсррсктиви розробки rcppcpajpbppppx
планів населених нурррсгів та ірррррі актуальррі нитарірря місіобудівррої д ія . ррліосрі.
Про забезпечеррня викоргагррря вимог Закорру Українрр «Про заса.чрр занобії рнііія і
протидії коругрррії» та здійсррсрррря арр ррікор_\ ріірііірніх кіхо рів \ Запорі ;i,ko\'\
райорн. Про зар'верджсрріря ріларрч р о б о т Грспіалі.і.кої І’а m на
рі^ І Ідо
затверджсрррря ppjpappy нроїтсдсррня ксчрсчлртіаірії з і р т іа іеі.кіе і ю на 20 І S рік
'1'акож, в райдсржадміррістранії ріроряром кіиріма.і) б\ло нровс.чсіро >
засідання гростійрро діючої комісії з рритаррь розгляду зверррсррь рромадяір;
05.10.2017, 03.11.2017, 05.12.2017. Па засідаррррях керівррики структурррих
підрозділів та сільські голови звітували про проведегру роботу у даному
напрямку. Було заслухагро: Звіт про роботу зі звертрсррррями громадян в уррравліррррі
агропромислорїор'о розвитку райдержадміррісчранії. Счагр викоргагррря Указу
Президеррта УкраЇрри від 07.02.2008 № 109\2008 «Про ррсррррочерг'ові заходи щодо
забезпеченрря реаіРІзації та р'арагртуварррря коррститчррійррорю рррава рра зртсрррсрррря до
органів державррої влади та орг'агрів місневор о самортряд> влрррря» рчр арраліз ічоборір
зі зверрреннями громадярр у викорркомі Портоолсксаррлріррсрікої с і . рр.ср. кої радрр. З рріі
про роботу зі звсрррсррррямрр р'ромадярр у рйдді.чі \ріс роб_\ л_\ рлррррря. ар\ррекр\рн :а
житлово-комурраіррлрор'о росрродарсрркр раірлсржа,ч\ррррре і раїрії. Іиі і рррі' реіяч ;. -а
ЗВСрРРСРРРРЯМИ

Р'рОМаДЯРР
райдержадмірріср'раррії. З вір

у

РЛДЛІ.РІ

і

РРРИІЛ іа ЮІ ('

р.іміеік

и.іее іеиия

ррро робору зі нтсрррсррррячррр ррочралярр _\ віллілі
культури і туризму райдержадмініс'Р'рартії. С тан рщконагріря Указ\ 1ііісзилсрр ра
України від 07.02.2008 № 109\2008 «Про нсрнючеріові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування коррституційррогю права на зрїернення до
органів державррої влади та органів місрдевого самоврядуванрря» та аргщріз роботи
зі зверненнями громадян за 9 місяців
2017 року в Запорізькій
райдержадміністранії. Стан викоргарррря Указу Президеіпа України від 07.02.2008
№ 109\2008 «Про неріночерг'ові заходи щодо забезпечеррня peajpirappiï іа
гарантування коїрсчитуційноі о права на зверірсніря до орр аїРІв держарнрої ртлали ра
органів місцевог’о самоітря/рування» за арра.чіз роборчр зі зррсрррсррррямн ррома р я і р \
виконкомі Біленьківської cijPbCbKoï ра.чи.

Проведено засідання районної методичної ради 27.12.2017. Розіляичю; Про
роботу виконкомів місцевих рад із зверненнями громадян за 0 місяців 2 0 1 7
року. Про результати коми.зсксиої ііерсінрки М а . і о к а іс|чіііівськчїі сс іиннк'і
ради делегованих повиоважсіи, оріанів ви к он а їн іо ї ила.ні. П ро \ і і віікімі.иімч
Програми
розііиіку осві їи Запорі нлан о раііоіі)
и.і 2 0 1 ^ - 2 0 ! " рімчи
затвердженої рініениям сесії райоїнкїі' | х и и ві,і 2.'^. 12.2012
в части
забезпечення умов здобуття освіїи в умовах, що іараиі\іоіь з д о і ю і Й я . к і ч и с і
прав особистості вихованців, учнів в освітньому процесі, їх нсихолоіічну
фізичну безпеку. Про план роботи методичної ради на 1 півріччя 2018 року.
1. Для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації:
1) Питання «Про результати комплексної перевірки виконком;
Новоолександрівської сільської ради з виконання дслеіованих иовноважен
органів виконавчої влади» розглянуто у грудні 2017 року.
2) Питання «План робоїи колегії Запорізької р а і і л с р ж а л м і ї и с г р а і и ї

квартал 2018 року» » розгляну го у і р) лні 201

на

|'юк\

2. Піді'оговка нроскіів розііорялжсні>:
1)
«Про
результати
комплексної
перевірки
виконкоч
Новоолександрівської сільської ради з виконання делегованих повноважсі
органів виконавчої влади» від 27.12.2017 № 840.
2) «План роботи колегії Запорізької райдержадміністрації
2018 року» від 27.12.2017 №842.

на 1 кварт:

3) «Про план роботи Запорізької райдержадміністранії на 1 квартал 20
року» від 27.12.2017 №843.
«Про заївсрджсння Плану зліі'існсння к ч ч і ї р о і ю «і
органами місцсвоі'о самоврялч ваїтя
За ію іл зь к о ї
раї'ичі}
повноважсні> органів виконавчої в.іалн на 2П1S рік>< ві і
4)

л
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Проведення комплексних, цільових перевірок іа інілаїнія мсими

1) Перевірка з питань діловодства і контролю за виконанням докумен
вищих органів влади та розпоряджень голови райдержадміністрації у віддії
питань
цивільного
захисту
населення
та
управління
фінар
райдержадміністрації у жовтні-листоііаді 2017 року.
2) Перевірка з питань роботи зі зверненнями іромадян га із забезпечс
доступу до публічної інформації проведена згідно окремо затвердженої о гра(|
у відділі з питань цивільного захисгу насс.існня іа _\ прав інііія (|ин.іі
райдержадміністранії у жовгиі-лисіоналі 2 0 1 7 рок\ ( 0 о . | і ) 2 ( ) П іа
і'

3)
Комплексна перевірка
I loBooneKcaiinpiBCbKtVi сі.п^ськчл'
pa
виконаріпя делегованих поілюважепь оргаміїі иикоікпиюї в іа пі іа оріаіміаі
виконання Закону України «І Іро ааііобігаїтя кор_\ ііиії>' прение лема \ і р\ імі У *!
4. Організаційно

масові заходи:

1) Здійснювалось нроіюдсння семінарів - иавчаїїь з посадовими осооа'
місцевого самоврядування -щомісяця.
2) Здійснювалось проведення семінарів - навчань начальниками унравлі
відділів райдержадміністрації-щомісяця.
3) Організаційне супроводження та наповнення офіційного веб - сай
райдержадміністрації здійснювалось щодня.
4) Проведення единого дня інформування населення - щомісяця,
5. Наради при заступниках іо.'юви раіілержа імммеіраїмї:
1,2) Загальнораііониі іа віі\ іріїїніі паради мри і о.юиі р:ім іержм ічпімі. і ;м
20.10.2017.18.10.2017, 27,1 1.2017, 29.1 1.2017. 18.12.2017. 20.12,2017
3) Наради з відповідальними працівниками апарату райдержад.мінісіра
проводилися щотижня
4) Проведено засідання районної методичної ради 27.12.2017
5)
Проведено засідання
райдержадміністрації 27.12.2017

Громадської

ради

при

Занорізьі

6) Проведено засідання Координаційноі о комі ісгу но бороі ьбі з кор\ мці
і організованою злочинністю 22.1 2.201 7
7) Проведено засідання комісії н з.чіііемеїнія .іма.мр\ лкіж
сільських та селищних рал Заііс')різького раііоіі) 27.10.201
8) Проведено З засідання
іюсгійіюдіючої комісії 5 іінтань рс)зі.н
звернень громадян при голові райдержадміністрації: 05.10.2017, 03.11.20
05.12.2017.

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