ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
02 . 01.2020 р .

м. Запоріжжя

Про перспективний план роботи Запорізької райдержадміністрації
«Основні напрямки діяльності Запорізької районної державної
адміністрації Запорізької області в 2020 році»

Керуючись статтею 6 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, Регламентом Запорізької райдержадміністрації, на викоттатіїтя
розпорядження
облдержадміністрації
від
29.12.2018
№ 705
«Про
перспективний план роботи облдержадміністрації», з метою підвищення рівня
планування та організації роботи Запорізької райдержадміністрації
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити
перспективний
план
роботи
Запорізької
райдержадміністрації «Основні напрямки діяльності Запорізької районної
державної адміністрації Запорізької області в^2020 році» (додається).
2. Начальників
відділів
апарату,
структурних
підрозділів
райдержадміністрації забезпечити виконання заходів перспективіюго плану
роботи райдержадміністрації «Основні напрямки діяльності Запорізької
районної державної адміністрації Запорізької області в 2020 році» та подати до
31.12.2020 відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату
райдержадміністрації звіт про його виконання.
3. Рекомендувати:
1) Запорізькому районному відділенню поліції Дніпровського відділу
поліції ГУНП в Запорізькій області здійснити заходи передбачені пунктом
38 цього розпорядження;
2) Василівському міжрайонному відділу Управління Служби безпеки
України в Запорізькій області здійснити заходи передбачені пунктом 44 цього
розпорядження;

3) Запорізькому об’єднаному міському військовому комісаріату здійснити
заходи передбачені пунктами 43,45 цього розпорядження;
4 ) НКП «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної
ради Запорізької області, НКП «Запорізький районний центр первинної медикосанітарної допомоги» Запорізької районної ради Запорізької області здійснити
заходи передбачені-пунктами 48, 83-90, 101 цього розпорядження;
__

а

5) Запорізькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді здійснити заходи передбачені пунктами 63, 72 цього розпорядження;
6) КЗ «Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради
Запорізької області здійснити заходи передбачені пунктами 46-47, 65, 114,123
цього розпорядження;

7)
КНМУ «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізьк
районної ради Запорізької області здійснити заходи передбачені пунктами 66
73-79, 81,115-116,122-124 цього розпорядження;
8) КЗ «центр дитячої та юнацької творчості» Запорізької районної ради
Запорізької області здійснити заходи передбачені пунктами 78,123,
9) головам виконкомів сільських/селищних рад, керівникам закладів
освіти та культури району здійснити заходи передбачені
даним
розпорядженням.
4. Відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату
райдержадміністрації надати голові райдержадміністрації узагальнену
інформацію про стан виконання цього розпорядження до 22.01.2021.
5. Контроль за виконанням цього розпррядження покласти на першого
заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації.
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Відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарат
райдержадміністрації надати голові райдержадміністрацїї узагшїьнсну
інформацію про стан виконання цього розпорядження до 22.01.2021.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
02.01.2020 р.

№ 1

ПЕРСПЕКТИ ВИИІ ОЛ А Н
роботи Запорізької райдерясадміпістрацІУ «ОеіШШіі їшпрями діяльності
Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області в 2020 році»
№
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Обґруитувашш необхідності
здійснення заходу
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Термін
виконання
4

Відповідальні виконавці

5

І. Соціально-економічний блок

стабільної
суспільмо- Щомісяця Відділ економічного
Моніторинг цін на основні продукти Забезпечення
харчування та їх наявність у торговельній політичної ситуації в районі З питань Щотижня розвитку і торгівлі
райдерясадміністрації
цінової політики (доручення ПрСМ’єрмережі
міністра України від 04.07.2003 Ки 38493)
Реалізація заходів та завдань Комплексної Створення сприятливих умов ;иія бі'ЗПОС- Щокварталу Відділ економічного
розвитку і торгівлі
забезпечення
СТалоі’О
програми
розвитку
малого середовища,
райдержадміністрації,
малого
підприсміїнцтво,
підприємництва в Запорізькому районі на розвитку
структурні підрозділи
2019-2020 роки, затвердженої рішенням збільшення його внеску в СОЦІШІЬПОрайдержадміністрації,
економічний
розвиток
Запорізького
районної ради від 22.12.2018 № 4
виконкоми
району та підвищення його КОИКурентоспроможності
сільських/селищних
рад
комплексної
оцінки Кваліфіковане й своєчасне виріїнуваїпія ОДокварталу Відділ економічного
Проведення
розвитку і торгівлі
результатів
• соціально- всього комплексу нагальних питань
(рейтингу)

^

1

•

2

економічного
розвитку
району Запорізької області

4.

3
Запорізького розвитку території району

Організація проведення -інвентаризації:
державного
нерухомого
майна
райдержадміністрації, її структурнихпідрозділів
та
майна
державних
підприємств, які за даними ЄДРПОУ
належать до сфери їх управління. Надання
відомостей до облдержадміністрації за
результатами інвентаризації

Моніторинг та оцінка результативності
реалізації Стратегії розвитку Запорізького
району на період до 2020 року

7.

4

5

райдержадміністрації,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних
рад
З метою удоскоігалснмя мекшіізму Щокварталу Відділ економічного
розвитку і торгівлі,
управління
о б ’єктами
державної
структурні підрозділи
власності відповідно ДО постанови
райдержадміністрації
Кабінету
Міністрів
України
від
30.11.2005 № 1121 «Про затвердження
Методики проведення інвеитаризації
об’єктів державної власності»; ведення
обліку об’єктів державної власностіj які
належать
до
сфери
управління
райдержадміністрації
Відділ економічного
Створення умов сталого економічного Протягом
розвитку і торгівлі,
року
зростання,
підвищення
добробуту
структурні підрозділи
населення. Рішення районної ради від
райдержадміністрації
14.09.2010 № 10
Відділ економічного
Забезпечення належного обліку та Протягом
розвитку і торгівлі,
року
цільового використання державного
структурні підрозділи
майна, зокрема об’єктів житлового
райдержадміністрації
і соціально-культурного призначення

Забезпечення реалізації управлінських
рішень
райдержадміністрації
щодо
подальшого обліку та використання
державного майна, що не увійшло до
статутних
капіталів
акціонерних
товариств,
створених
під
час
корпоратизації,
засновником
яких
виступала райдержадміністрація
Удосконалення системи надання фізичним Забезпечення належної якості надання
та юридичним особам адміністративних адміністративних • послуг у центрі

Протягом
року

Відділ економічного
розвитку і торгівлі.

1

2

3

4

5

структурні підрозділи
надання надання
адмшістргп-ішнмх
ПООЛуг
райдержадміиістрацІЇ
райдержадміиістрацІЇ юридичимм та
фізичним особам
8. Моніторинг
Програми
соціально- Здійснення аналізу внкоі-ШЯНМ осмошімх Щокварталу Відділ економічного
розвитку
економічного та культурного розвитку завдань і пріоритетів роЗіМ'ТКу району.
райдержадміністрації,
Запорізького району на 2020 рік
рішення районної ради іЗІД 24і12і2019
структурні підрозділи
№1
райдержадміністрації
9. Реалізація заходів з підтримки місцевих Популяризація
товарів
місцевих Щокварталу Відділ економічного
розвитку і торгівлі
товаровиробників
та
підвиш;ення виробників, збільшення ПОПГГу 1Ш їх
райдержадміністрації,
конкурентоспроможності
вітчизняної товари, збереження, створення нових
структурні підрозділи
продукції
робочих місць. Створення уМОВ ДЛЯ
райдержадміністрації,
формування
ВИСОКОТеХНОЛОГІЧІЮГО
виконкоми
господарського комплексу
сільських/селищних рад
10. Реалізація Плану заходів звиконання у Створення сприятливих умов ДЛЯ Щокварталу Відділ економічного
розвитку і торгівлі
2020
роціНаціональної
програми здійснення підприємницької ДІЯЛЬНОСТІ та
райдержадміністрації,
сприяння
розвитку
малого розвитку
малого
ГІІДПрИЄМНИЦ'ГВа,
структурні підрозділи
підприємництва в Україні
рішення районної ради від 22.12.2018
райдержадміністрації,
№4
виконкоми
сільських/селищних рад
11. Реалізація
державної
регуляторної Недопущення прийняття економічно Щопівроку Відділ економічного
розвитку і торгівлі
політики у сфері господарської діяльності недоцільних
та
нссфсктивіІИХ
райдержадміністрації,
регуляторних актів, усунення персі IIкод
структурні підрозділи
...
для розвитку господарської діяльності
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
послуг
через
центри
адміністративних послуг

‘
2
12. Залучення
коштів
обласного
та
Державного
фондів
охорони
навколишнього природного середовип^а
на виконання заходів, спрямованих на
охорону та раціональне використання
природних ресурсів
роботи
з
економіко13. Проведення
визначальними підприємствами району та
прогнозування економічного розвитку
промисловості району
1

14. Підготовка Переліку заходів, спрямованих
на охорону та раціональне використання
природних ресурсів, які фінансуються за
рахунок фондів охорони навколишнього
природного
середовища
місцевих
бюджетів у 2020 році

3
Поліпшення
стану
і
природного середовища у р

4
бОГО

І Іротягом
року

Забезпечення стабільності Ті $бір®Ж®НИЯ
динаміки зростання на шляху ОТШОреиня
сучасного, інтегрованого у Сіїтоіз©
виробництво промислового комплексу
здатного розв’язувати ОСНОіИІ зашдш-ІИЯ
соціально-економічного
та
високотехнологічиого розвитку
Розпорядження
голови
облдерж
адміністрації від 03.02.2014 Яа 24 «Про
затвердження Порядку пламуваиіія та
фінансування природоохоронних заходів
з обласного та місцевих фондів ОКОроіІИ
навколишнього природного середовища»

Протягом
року

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

Протягом
року

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
Управління фінансів
райдержадміністрації

т

До 20
березня
2020 року
Бюджетного до 1 вересня Управління фінансів
2020 року райдержадміністрації

15. Публічне представлення звіту про Стаття 28 Бюджетного кодексу України
виконання районного бюджету за 2019 рік

16. Розгляд та схвалення прогнозу районного Відповідно до ст. 75-1
бюджету на 2021 -2023 роки

5
Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

кодексу України

17. Контроль за дотриманням бюджетного Відповідно до ст.
законодавства в процесі формування та кодексу України
виконання бюджетів сільських/селищних

115

Бюджетного

Протягом
року

Управління фінансів
райдержадміністрації

1

.

2
рад
ЗГІДНО
з
повноваженнями,
визначеними
Бюджетним
кодексом
України
18. Підготовка та подання на розгляд районної
ради проекту рішення про районний бюджет
на 2021 рік
19. Зведення показників місцевих бюджетів
району на 2020 рік

3

На виконання вимог Бюджетного кодексу
України

4

5

Э25 грудня Управління фінансів
2020 року райдержадміністрації

Відповідно до ст.б Бюджетного кодексу У термін виз
України
Департамент
ом фінансів
Протягом
20 . Підготовка та подання на розгляд районної На виконання ст. 78 Бюджетного кодексу
ради проектів рішень районної ради про України
року
уточнення показників районного бюджету
на 2020 рік
21. Фінансування планових заходів районного Постанова Кабінету Міпісірів УкриТіїи від
Протягом
бюджету та перерахування субвенцій, що 15.12.2010 №1132 «Про затвсрджсшія
року
надійшли до районного бюдлеету з Порядку перерахування міжбюджетішк
обласного бюджету та Дерлеавного бюджету трансфертів»
України
виконанням
міецевих Відповідно до СТ.111 Бюджетного кодексу
Протягом
22 . Контроль за
бюдлеетів, інформаційне супроводження України
року
виконання міецевих бюджетів
Розробка заходів
щодо
виконання На виконання вимог ст.80 Бюджетного
Державного бюджету та місцевих бюдлеетів кодексу України
на 2020 рік - на виконання вимог ст.80
Бюдлеетного кодексу України
23. Аналіз виконання районного бюджету за На виконання ст..80 Бюдлеетного кодексу Протягом
2019 рік. Підготовка матеріалів на еесію України
]30іеу
районної ради про затвердження звіту про
виконання районного бюдлеету за 2019 рік
24 . Забезпечення проведення розрахунків по Постанова Кабінету Міністрів України
Протягом
нарахованих пільгах та
субсидіях від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження
року

Управління фінансів
райдерлеадміністрації
Управління фінансів
райдержадміністрації
Управління фінансів
райдержадміністрації

Управління фінансів
райдержадміністрації

Управління фінансів
райдержадміністрації
Управління соціального
захисту населення

1

•
2
населенню
з
постачальниками
енергоносіїв та надавачами послуг у
межах затверджених обсягів субвенцій
державного бюджету місцевим бюджетам
на 2020 рік

25. Розвиток соціального діалогу між
місцевою
владою,
організаціями
роботодавців
і
профспілками,
удосконалення його форм і засад, в тому
числі на рівні об’єднаних територіальних
громад, через діяльність районної та
територіальних
соціально-економічних
рад,
укладання • та
виконання
територіальних угод
26. Забезпечення
реалізації
державних
програм, ■пов’язаних із соціальним
захистом учасників антитерирористичної
операції
27. Забезпечення
подальшої
реалізації
Програми житлових субсидій згідно з
Положенням про порядок призначення та
надання
населенню
субсидій
для
відшкодування витрат на оплату житловокомунальних
послуг,
придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива
■■
28. Проведення
спільної
роботи
заінтересованих територіальних органів
центральних органів виконавчої влади

3
Порядку фінансування видатків міецсвмх
бюджетів на здійснення заходів з
виконання
державних
програм
соціального захисту населення за
рахунок
субвенцій
з державного
бюджету»
Сприятиме збереженню економічного
потенціалу, зростанню реального сектору
економіки та рівня жштя населешія
району на основі соціального діалоіу

4

5
раидержадмішстрацп

Протягом
року

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Встановлення відповідного СТПТуСУа
надання пільг та компенсацій відіюїзідіго
до.Закону України «Про статус ВСТСрШіііз
війни, гарантії їх соціального захисту»
Надання
адресної
ДОПОМОГИ
малозабезпеченим верстам ішсслсшш у
відшкодуванні
витрат
на оплату
житлово-комунальних ПОСЛуГа твердого
та рідкого пічного побутового палшза та
скрапленого газу

Протягом
року

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Протягом
року

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Здійснення заходів сприятиме стабілі'зації
ситуації на ринку праці області,
створенню нових робочих МІСЦІЇ і

ягом
року

Управління соціального
захисту населення
,
райдержадміністрації

•

•

І

1

■
2
(Вільнянська
об’єднана
податкова
інспекція ГУ ДФС у Запорізькій області
та Запорізьке приміське об’єднане
управління Пенсійного фонду України в
Запорізькій області) та органів місцевого
самоврядування (сільські та селигцні
ради) щодо здійснення контролю за
додержанням роботодавцями своєчасності
виплати заробітної плати, мінімальних
гарантій в оплаті праці та застосуванням
нелегальної праці через проведення
засідань районної комісії з питань
заборгованості із заробітної плати
грошового забезпечення та соціальних
виплат , додержання мінімальних гарантій
в оплаті праці та легалізації заробітної
плати. Сприяння реалізації програми
соціально-економічного та культурного
розвитку Запорізького району на 2020 рік.
Сприяння підвищенню рівня зайнятості та
рівня оплати праці шляхцм:
- проведення спільної з районною
федерацією роботодавців та районною
радою профспілок роботи з власниками
та керівниками підприємств, установ та
організацій району щодо сприяння
виконанню зобов’язань районної угоди на
2017-2020 роки, насамперед, у сфері
зайнятості та оплати праці;
- налагодження ефективної співпраці

3
збереженню існуючих робо*
також сприяння зроот®.
населення. Рішення
21.06.2018 № б

4

^

5

1

•

3

2

ВІДПОВІДНИХ

т е р и т о р іа л ь н и х

ц ен тр альн и х

о р г а н ів

м іс ц е в и х

о р г а н ів

п ід р о з д іл ів

виконавчої

виконавчої

влади,

влади

та

о р г а н ів м іс ц е в о г о с а м о в р я д у в а н н я щ о д о
забезп еч ен н я
виплати

контролю

з а с в о є ч а с н іс т ю

з а р о б іт н о ї п л ати , д о д е р ж а н н я м

м ін ім а л ь н и х г а р а н т ій в о п л а т і п р а ц і т а
за с т о с у в а н н я м н е л е г а л ь н о ї п р ац і;

- надання методологічної та організаційної
підтримки
органам
місцевого
самоврядування, в т.ч. об’єднаним
щодо
територіальним ’ громадам,
реалізації
ними
забезпечення
повноважень у сфері контролю за
додержанням законодавства про працю та
зайнятість населення відповідно до статті
34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»;
- посилення ефективності роботи районної
комісій
з
питань
погашення
заборгованості
з заробітної плати
(грошового
забезпечення),
пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат для
скорочення боргів із заробітної плати.
Розвиток соціального діалогу між
місцевою владою, районною організацією
роботодавців
«Партнерство»
-і
координаційною
районною
радою
профспілок, удосконалення його форм і
засад, в тому числі на рівні об’єднаних

4

5

•
2
територіальних громад через виконання
заходів районної угоди на 2018-2020 роки
29. Реалізація заходів районної Програми
соціальної підтримки ветеранів війни,
праці, дітей війни, інвалідів, інших
соціальних груп
населення, що
перебувають у складних життєвих
обставинах «Назустріч людям» на 2020 2025 роки»
30. Підвищення
рівня
безпечної
життєдіяльності населення за рахунок:
забезпечення
ефективного
функціонування Положення про систему
управління охороною праці та безпекою
життєдіяльністю
населення
в
Запорізькому районі;
виконання Комплексного плану заходів
щодо поліпшення стану безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища на
2019-2023
31. Реалізація заходів районної Програми
виконання завдань і заходів Державної
цільової програми «Національний план
дій з реалізації Конвенції про права
інвалідів» на період до 2020 року

3

4

5

Реалізація заходів Програми сприятиме
посиленню соціального захисту ветеранів

Протягом

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрацїї

1

• о

*

I

I

року

I

Війни, праці, дітей віиі-іи, інвалідів, інших
соціальних
груп
населения, що
перебувають
у
складних
ЖИГГЄВИХ
обставинах. Рішення райоииої ради від

24.12.2019 № 6
Здійснення
заходів
сприятиме
зменшенню травматизму як у побуті, так
і на виробництві

Реалізація заходів Програми сприятиме
забезпеченню
реалізації
прав
і
задоволенню потреб інвалідів иаріїшІ з
іншими громадянами, поліпшенню умов
їх життєдіяльності, рішення райоииої
ради від 31.03.2013№ 4 зі змінами
у
повному
обсязі
32. Реалізація законів України «Про державну Здійснювати
соціальну допомогу малозабезпеченим фінансування та своєчасне призначення
сім’ям», «Про державну допомогу сім’ям державних допомог
з дітьми», «Про державну соціальну

Протягом
року

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрацїї

Протягом
року

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрацїї

протягом
року

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрацїї

10
Продовження додатка

допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам»
33. Виконання Програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на
2018-2022 роки

З метою зниження ризику виї-шкнешш н е
техногенного та природного карактеру(
підвищення рівня безпеки 1-іасслешш і
захищеності територій від наслідків таких
ситуацій, рішення райониої ради від
23.03.2018 № 8
34. Проведення заходів щодо оновлення та Закон України «Про регулювання
створення містобудівної документації містобудівної діяльності»
Запорізького району

«Про добровільне
територіальних Закон України
об'єднання територіаліліик громад»,
........
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 16.09.2015 №і938»р «Про
затвердження перспективного
плану
формування
територій
громад
Запорізької області» зі змінами
України
«Про
МІСЦСИС
36. Виконання заходів районної Програми Закон
«Про програму запобігання жорсткому самоврядування в Україні», Закон
поводженню
, із
затриманими України «Про Державну кримінальнонедопущенню порушень прав людини при виконавчу службу України», рішення
проведенні дізнання та досудового
■ районної ради від 20,06,20 і З № 14 '1І
слідства, обладнання окремих службових змінами
приміщень .
Запорізького
РВП
Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій
35. Сприяння
громад

об'єднанню

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Відділ з питань
цивільного захисту
населення
райдержадміністрації

Відділ містобудування,
архітектури та житлово
- комунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
Відділ містобудування,
архітектури та житлово
- комунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
Юридичний відділ
апарату
райдержадміністрації
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.
2
області системами відеоспостереження та
іншими технічними приладами для роботи
з громадянами»
37. Виконання
Плану
заходів
щодо
забезпечення виконання вимог Закону
України «Про засади запобігання і
протидії
корупції»
та
здійснення
антикорупційних заходів у Запорізькому
районі
38. Реалізація заходів Програми профілактики
правопорушень
та
забезпечення
громадської безпеки в Запорізькому
районі, розвитку матеріально-технічної
бази органів і підрозділів внутрішніх
справ на 2020 рік
1

4

3

З метою подолання корупції ш Органах
виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 30.11.2011 № 1209-р «Про
схвалення Концепції реалізації державної
політики
у
сфері
профілактики
правопорушень». З м:етою зміцнення
законності та правопорядку, забезпечеіНШ
конституційних
прав
людини
і
громадянина та матеріалгзИО-технІчіюго
забезпечення правоохороииик органів,
рііпення районної ради від 24.12.2019
№5
39. Забезпечення
технічної?
підтримки, Висвітлення
;іі яі 1Ыю стІ
супроводження та оновлення інформації райдержадміністрації
на офіційному веб - сайті Запорізької
райдержадміністрації

40. Здійснення заходів, спрямованих на Висвітлення
поліпшення роботи щодо висвітлення райдержадміністрації
діяльності
райдержадміністрації
і,
зокрема, оперативного реагування на

ДІЯЛЬНОСТІ

тягом

року

Протягом
року

Протягом

року

протягом
року

5

Апарат
.
райдержадміністрації,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
Юридичний відділ
апарату
райдержадміністрації.
Запорізький РВП
Дніпровського ВП
ГУНП в Запорізькій
області

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації,
структурні підрозділи
райдержадміністрації
Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації.

12

1

.

2

резоиаисиі публікації в друкованих
засобах масової інформації
41. Сприяння реалізації планів Генерального
штабу Збройних сил України щодо обсягу
відбору громадян на військову службу за
контрактом
42. Організація виконання заходів щодо
надання шефської допомоги військовим
частинам
Збройних
сил
України,
Національної
гвардії
України
та
Державної прикордонної служби України'
43. Організація виконання заходів районної
цільової
програми
підтримки
мобілізаційних заходів на території
району на 2020 рік

44. Організація виконання заходів районної
цільової програми забезпечення державної
безпеки, профілактики правопорушень та
розвитку матеріально - технічної бази
Василівського
міжрайонного
відділу
Управління Служби безпеки України в
Запорізькій області на 2020 рік

3
Закон
України
«Про
місцеие
самоврядування
в
УкрИїЛ-ІІ», ЛИСТ
Адміністрації
Прсзидоиті
Украіїни
від 05.02.2016 № 03-01/255, рІШФИИЯ
районної ради від 24.12,2019 № 10
Указ Президента Україин шід 11.02.201 б
№ 44/2016 «Про ш ефсусу допомогу
військовим частинам Збройимк Сил
України, Національної гвардії України та
Державної прикордонної олужби України
(зі змінами)
Закони України «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію»,
«Про
військовий
обов’язок
1 військову
службу», «Про оборону України»,
рішення районної ради 'ВІД 24.12.2019
№^1
Закони України «Про Службу безпеки
України», «Про державне прогиозуїшшш
та розроблення програм екоиомічіюго і
соціального розвитку України», «Про
участь громадян в охороні громадськоі'О
порядку і державного ісордоиу», Указ
Президента України від 18,02.2002
№ 143/2002 «Про заходи ЩОДО Далыного
зміцнення правопорядку, охороии прав і
свобод громадян», рішення районної ради
від 24.12.2019 № 7

4
Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

продовженнядодатка
5
структурні підрозділи
райдержадміністрації
Юридичний відділ
апарату
райдержадміністрації

Юридичний відділ
апарату
райдержадміністрації,
відділ економічного
розвитку та торгівлі
райдержадміністрації
Юридичний відділ
апарату
райдержадміністрації.
Запорізький об’єднаний
міський військовий
комісаріат
Юридичний відділ
апарату
райдержадміністрації,
Василівський
міжрайонний відділ
Управління Служби
безпеки України в
Запорізькій області
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1
45. Організація виконання заходів районної Закон України «Про оборону Украиш»^
цільової програми підтримки заходів рішення районної ради від 22.12.2018
територіальної оборони на території № 14
Запорізького району

4
Протягом
року

Збереження та вдосконалення форм
діяльності
мистецьких,
культурноосвітніх установ, розвиток самодіяльної
народної творчості. Втілення нових
мистецьких
проектів.
Подальше
підвищення інформаційної діяльності
бібліотечної справи. Виконання заходів
«Програми
розвитку
культури
Запорізького району на 2018-2022 роки»,
затверджена рішенням районної ради від
20.09.2018 №1

Протягом
року

Сприяння збереженню та. охорони
пам’яток історико-культуриої СГШДШИІІИ,
збереження культурних цінностей В
музеях. Виконання заходів «Програми
збереження
об’єктів
культурної
спадщини у запорізькому районі 1Ш2016
2020 роки», затвердженої рішенням
районної ради від 31.03.201 б № 19

Протягом
року

46. Організаційно-фінансове
забезпечення
діяльності закладів культури, підтримка
творчо обдарованих дітей та молоді,,
здійснення заходів, спрямованих на
розвиток
їх творчого
потенціалу.
Організація та проведення районних
заходів,
участь
в
обласних.
Всеукраїнських, Міжнародних культурномасових акціях із залученням аматорських
творчих колективів, митців, художників,
письменників,
майстрів
народного
мистецтва
47. Забезпечення
охорони
культурної
спадпіини, як складової національного
культурного надбання
■

5
Юридичний відділ
апарату
райдержадміністрації.
Запорізький об’єднаний
міський військовий
комісаріат
Відділ ОСВІТИ; МОЛОДІ,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
КЗ «Районний центр
культури і дозвілля»
Запорізької районної
ради Запорізької
області, виконкоми
сільських та селищних
рад, керівники закладів
культури району
Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
КЗ «Районний центр
культури і дозвілля»
Запорізької районної
ради Запорізької
області, виконкоми
сільських та селищних
рад, керівники закладів
культури району
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1
метою
забезпечешш
взаємодії
48. Організація
виконання
Плану З
райдержадміністрації
з
орічіїшми
перспективного розвитку Запорізького
місцевого
самоврядувшшя,
району на 2019-2021 роки у 2020 році
розпорядження
голови
райдержадміністрації від
20.11.2018
№703 «Про створення Ради розвитку
Запорізького району»

4
Протягом
року

5
Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
відділ містобудування,
архітектури та житловокомунального
господарстварайдержадміністрації,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
НКП «Запорізька
центральна районна
лікарня» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
НКП «Запорізький
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги»
Запорізької районної
ради Запорізької області

II. Блок капіт ального будівництва т а ж ит лово-комунального господарст ва

49 .

Залучення інвестицій державного та Розв’язання нагальних проблем, територій
у
капітальне з
метою
поліпшення
умов
місцевого
бюджетів
‘
життєдіяльності
будівництво
з метою
розв’язання
нагальних проблем регіону, безпосередньо
для
фінансування
будівництва
та
реконструкції об'єктів життєдіяльності:
газО",
тепло-,
водопостачання
та

Протягом
року

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
фінансове управління,
відділ містобудування,
архітектури та житловокомунального

15
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.

2

3

4

об'єктів
соціальнокультурного
призначення
(охорони
здоров’я, освіти, культури, спорту), а
також на об'єкти з ліквідації або
цопередження їх аварійного стану
50. Проведення моніторингу господарської Контроль
за
діяльності, пов’язаної з металобрухтом
спеціалізованими або СПЄЦІ81ЛІЗОШШ.НММИ
металургійними
п®р®робмММИ
підприємствами та їх прмйммьмимм
пунктами встановлених умоіЗ Т81 прявші
здійснення операцій з металобрухтом

господаретва
райдержадміністрації,
виконкоми сільських та
селищних рад

ВОДОВІДВ0ДЄШ-ІЯ,

51. Проведення моніторингу ситуації з Забезпечення
сталого
підготовки
підприємств
паливно- осінньо-зимового періоду
енергетичного комплексу до роботи в
осінньо-зимовий період
.

ііродовл<еннядодатка
5

Протягом
року

проходження

протягом
року

52. Забезпечення проведення моніторингу за
ефективним використанням паливноенергетичних
ресурсів
бюджетними
уетановами області та підвищення
енергоефестиності об’єктів бюджетної
сфери

Протягом
року

53. проведення
обслуговування

Розпорядження
ГОЛОІШ
облдержадміністрації від 06.09.2017
№ 467 «Про ефективне внкориотшшя
паливно-енергетичних
рссуре 1В,
впровадження енергоефективпнх заходів
бюджетними уетановами та викоїшішя
заходів
Регіональної
програми
підвищення
еиергоефектиізіюсті
Запорізької області
моніторингу
стану Підвищення рівня безпеки та ЯКОС'ГІ
внутрішньообласних перевезень
на
автомобільному

протягом
року

Відділ містобудування,
архітектури та житлово
- комунального
гоеподаретва
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
Відділ містобудування,
архітектури та житлово
- комунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
Відділ містобудування,
архітектури та житлово
- комунального
господаретва
райдержадміністрації,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
Відділ міетобудування,
архітектури та житлово
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.
автобусних
користування

2
маршрутів

3
загального транспорті,
розпорядження
ГОЛОВИ
.
облдержадміністрації ВІД
15.12.2018
№ 698 «Про підвищення рІРЗНЯ безпеки
дорожнього руху та якості послуг при
перевезенні пасажирів автомобільним

транспортом»
моніторингу
щодо Розпорядження
голови
54. Проведення
надходження та реалізації скрапленого райдерясадміністрації від 29.04.2016
газу населенню області для побутових ]\о299 «Про проведення моніторингу
ситуації, що склалася при реалізації
потреб
скрапленого газу»

4

5
- комунального
господарства
райдержадміністрації

'

Протягом
року

55. Реалізація

державної
містобудівної Закон України «Про регулювання
політики
шляхом
розроблення містобудівної
діяльності»,
рінісння
(оновлення) містобудівної документації районноїради від 10.08.2012 № 8
місцевого рівня

Протягом
року

56.

Сприяння об'єднанню територіальних Закон України
«Про
добровільне
громад. Реалізація перспективного плану об'єднання територіальних громад»
формування
територіальних
громад
Запорізької області

Протягом
року

57. Забезпечення реалізації районної цільової Закон

України «Про регулювання
програми про створення містобудівного містобудівної
діяльності»,
рінісння
кадастру Запорізького району Запорізької районної ради від 20.09.2018 № 5

Протягом
року

Відділ містобудування,
архітектури та житлово
- комунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
Відділ містобудування,
архітектури та житлово
-комунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
Відділ містобудування,
архітектури та житлово
- комунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських/селищних рад
Відділ містобудування,
архітектури та житлово
- комунального

17
Продовження додатка

1

•

4

3

2
області на 2018 -2020 роки

Комітету
засідань
58. Проведення
інших
інвалідів
та
доступності
маломобільних груп населення до об’єктів
соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури при райдержадміністрації

Забезпечення та ЗДІЙСІЮШІЯ кшітршію
щодо відповідності ГрОМ0ДС1)КИК І
виробничих будинків вимогам чшншх
будівельних норм

IIL Б лок агропромислового

Протягом
року

КОЛШЛШСу

Упорядкування земельних ВІДМОСИІІ9
легалізація
її році
сільгосптоваровиробииків

Січеньтравень
2020 року

заходів, Забезпечення продуктами харчуїшііші та
комплексу
60. Забезпечення
структури
харчуіШШШ
спрямованих на активацію розвитку галузі покращення
населення району. Збільшення обсягів
тваринництва
виробництва тваринницької Продукції.
Рішення районної ради від 25.12.2014
№9
зернових Забезпечення потреб внутрішнього ринку
виробництва
61. Стабілізація
чинника району у продовольчому, пасішіс'иому,
головного
культур
як
зерні.
Стабілізація
безпеки фуражному
продовольчої
забезпечення
виробництва
зернових
культур з
району
урахуванням фактичної ПЛОЩІ ПОСІИу
озимих зернових та їх стану. РішеїШЯ
районної ради від 24.12.2015 № 1 1 ЗІ
змінами
збільшення
обсягів
програм Стимулювання
реалізації
62. Забезпечення

Протягом
року

59. Проведення заходу «Врожай»

5
господарства
райдержадміністрації
Відділ містобудування,
архітектури та житлово
- комунального
господарства
райдержадміністрації.
виконкоми
сільських/селищних рад

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Протягом
року

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

1 Іротягом

Управління

18

1

*
2
фінансової
сільгосптоваровиробників

3
підтримки виробництва та покращення якості
сільськогосподарської
продукції^
забезпечення
продовольчої
безпеки
району. Рішення районної ради від

4
року

5
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

24.12.2015 № 11 зі змінами
IV. Гуманіт арний б л ш

63. Забезпечення дерлеавної підтримки сім’ї Закон України «Про соціальну роботу з
сім'ями, дітьми та молоддю», постанова
та дітей:

64 .

надання якісних соціальних послуг та
здійснення соціального супроводу сімей з
дітьми та осіб, які опинилися в складних
життєвих обставинах;
виготовлення -та розповсюдження
соціальної реклами щодо позитивного
іміджу
сім’ї,
формування
засад
усвідомленого,
відповідального
батьківства,
профілактики
раннього
соціального сирітства, популяризації
сімейних форм виховання дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, підтримки сімей та дітей, які
опинилися
в
складних
життєвих
обставинах
Створення сприятливих умов для
розвитку
туризму
і
курортнорекреаційної сфери
■

Протягом
року

Запорізькій районний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

Протягом
року

Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
КЗ «Районний центр
культури і дозвілля»

Кабінету Міністрів України від 01.08.2013
№ 573 «Про затвердження Загального
положення про центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді»

Формування ринку попиту на внутрішній
туристично-рекреаційний та курортний
продукт. Просування місцевих брендів
«Програма розвитку
рекреаційнокурортного комплексу та туризму
Запорізького району на 2016-2020 роки»,
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затвердженої рішенням районної ради ін'д
22.06.2016 №05

моніторингу
потреб
65. Поліпшення матеріально-технічної бази Проведення
закладів культури району
необхідних ремонтів приміш,снь заюШДІВ

Протягом

року

культури, оновлення сценічнмн костюмів
та апаратури, придбання орггекиіки Тй
відключення до мережі Іитернет

системи освіти
району,
66. Реалізація Програми розвитку освіти Розвиток
піднесення її ефективності та якості,
Запорізького району на 2018-2020 роки
поліпшення умов здобуття
освіти
населенням
району
за
рахунок
інформатизації
та
комп’ютеризації
навчально-виховних закладів, оіювл'ошія
парку шкільних автобусів, впровадження
сучасних педагогічних технологій освіти.
Рішення районної ради від 16.01.2018 № З
зі змінами

Протягом
року

5
Запорізької районної
ради Запорізької
області, приватні
підприємці, виконкоми
сільських та селищних
рад, керівники закладів
культури району
Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрацїї,
КЗ «Районний центр
культури і дозвілля»
Запорізької районної
ради Запорізької
області, виконкоми
сільських та селищних
рад, керівники закладів
культури району
Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрацїї,
КНМУ «Запорізький
районний методичний
кабінет» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
виконкоми сільських та
селищних рад,

20
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*

67. Здійснення заходів у межах компетенції,
спрямованих на виконання Закону «Про
очищення влади»
68. Проведення організаційної роботи по
поданню державними службовцями всіх
рівнів декларацій про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового
характеру за 2019 рік
69. Організація і проведення І туру
щорічного Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець» в
Запорізькій
районній
державній
адміністрації Запорізької області у 2020
році
70. Виконання
плану-графіка
навчання
державних службовців, посадових осіб
місцевого
самоврядування
за
професійними програмами та програмами
тематичних короткотермінових семінарів,
здійснення заходів щодо методичного
забезпечення навчального процесу
71. Створення
та
забезпечення
функціонування прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу

4

3

2

Закон України «Про очищення влади»

Протягом
року

Закон
України
корупції»

З січня по
квітень

«Про

запобігаїїіш

5
керівники закладів
освіти району
Відділ управління
персоналом апарату
райдержа^міністрації
Відділ управління
персоналом апарату
райдержадміністрації

З березня по Відділ управління
Постанова Кабінету Міністрів України
квітень
персоналом апарату
19.09.2007 № 152 «Про провсдошш
райдержадміністрації
щорічного Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець»
Набуття нових знань та стійких
професійних умінь і навичок дсржшшими
службовцями,
посадовими
особами
місцевого самоврядування

Протягом
року

Відділ управління
персоналом апарату
райдержадміністрації

Закон України «Про забезпсчсішя
організаційно-правових умов соціаліііюго
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», захист прав та
законних інтересів дітей

Протягом
року

72. Запровадження патронату над дитиною та Здійснення соціального захисту дітей, які

Протягом

Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації,
Запорізький раионнии
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Служба у справах дітей

21

1

2
створення сшей патронатних вихователів

3
опинилися
у
складних
життєвих
обставинах, залишилися без піклування
батьків відповідно до вимог чинного
законодавства

4
року

Забезпечення
об’єктивності
ОЦІНКИ
навчальних
досягнень
випускників
закладів загальної середньої ОСВІТИ та
„організованого проведення НСЗалсжіЮГО
оцінювання випускників 2020 року

Квітень серпень
2020 року

74. Розвиток дошкільної мережі для повного Введення в експлуатацію добудованих

Протягом
року

73. Проведення
державної підсумкової
атестації і зовнішнього незалежного
оцінювання
випускників
закладів
загальної середньої освіти

задоволення
потреб
населення
у корпусів закладів освіти '
влаштуванні дітей
1-6 років до
дошкільних
навчальних
закладів;
забезпечення умов для виконання в
системі дошкільної освіти району
законодавчої вимоги іцодо обов’язковості
дошкільної освіти для дітей 5-річного
віку
,

75. Реалізація

у

системі

освіти

району Забезпечення

умов

для

ПОЗИТИВНОЇ

Протягом

5
районної державної
адміністрації,
Запорізький районний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
КНМУ «Запорізький
районний методичний
кабінет» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
керівники закладів
освіти району
Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
КНМУ «Запорізький
районний методичний
кабінет» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
виконкоми
сільських/селищних рад,
керівники закладів
освіти району
Відділ освіти, молоді,

22
Продовження додатка

3
•
2
основних завдань стратегії розвитку динаміки розвитку системи освіти району
Запорізького району у 2020 році
за відповідними напрямами; ішроіцувашш
потужностей і якісний розвиток МСрОЖІ
дошкільних навчальних закладів та
забезпечення
збільшення
обсягів
охоплення
дітей
дошкільними
навчальними закладами та різними
формами дошкільної освіти; розвиток
умов доступності до якісної загальної
середньої освіти, досягнення високих
результатів роботи з обдарованою та
здібною
молоддю,
ефективного
впровадження сучасних іиформаційиО“
комунікаційних технологій у ішвчальїювиховний
процес
та
управлішш;
подальшої
розбудови
ЄДИНОГО
інформаційного освітнього
простору
району, створення умов іцодо реалізації
Концепції «Нова українська школа»
76. Модернізація системи освіти шляхом Реалізація державної освітньої ПОЛІТИКИ
забезпечення
ПОЛІННІШПШ
оптимізації і якісного розвитку мережі щодо
та
інноваційного
закладів загальної середньої освіти функціонування
відповідно до соціально-економічних розвитку освіти Запорізького району, її
умов, демографічної ситуації та з метою якості та доступності для різних верств
району,
збереження
забезпечення доступності якості освіти населення
національних традицій і ОСВІТЯНСЬКИХ
для населення
досягнень; забезпечення підвезення учіІІВ
та вчителів до закладів освіти у СІЛЬСЬКІМ
місцевості; розвитку якості кадрового
забезпечення освітнього процесу
1

4
року

5
спорту, культури та
туризму
райдерж;адміністрації,
КНМУ «Запорізький
районний методичний
кабінет» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
керівники закладів
освіти району

Протягом
року

Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
КНМУ «Запорізький
районний методичний
кабінет» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
виконкоми сільських/
селищних рад.

23
Продовження додатка
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*
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77. Продовження роботи над розбудовою Перехід
до
нових
1м4)ормші,ійиС5єдиного інформаційного простору освіти комп’ютерних технологій ВІДП0ПІД1Ю до
Запорізького району
Програми розвитку освіти Запорізького
району на 2018-2020 роки, рішсшш
^
районної ради від 16.01.2018 Мі З зі
змінами:
ефективне
використшіші:
..навчальних комп’ютерних комплексів;
розширення єдиного інформаційного
освітнього простору шляхом створення
нового контингенту та засобів навчання

Протягом
року

78. Розвиток та приведення у відповідність з Відповідно до основних завдань стратегії
сучасними запитами дітей та підлітків Програми розвитку освіти Запорізького
форм
і
методів
позакласної
та раі|ону на 2018-2020 "роки, рііііешія
позашкільної
виховної
роботи; районної ради від 16.01.2018 Мі З зі

Протягом
року

розширення охоплення позашкільною змінами
освітою, занять спортом учнів, звернувши
особливу увагу на дітей з особливими
потребами

5
керівники закладів
освіти району
Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрацїї,
КНМУ «Запорізький
районний методичний
кабінет» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
виконкоми сільських/
селипщих рад,
керівники закладів
освіти району
Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
КНМУ «Запорізький
районний методичний
кабінет», КЗ «Центр
дитячої та юнацької
творчості» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
виконкоми
сільських/селиіцних рад,
керівники закладів
освіти району

24

•
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1
79. Впровадження дієвих форм патріотичного
виховання учнів, виховання любові до
рідного краю, звернувши особливу увагу
на розвиток форм виховання із
залученням учнів до практичних справ
патріотичного змісту

3
Відповідно до основних завдань стратегії
Програми розвитку освіти Запорізькоі'о
району на 2018-2020 рокМк рІШСШія
районної ради від 16.01.20] 8 Яіі З ЗІ
змінами та Концепції ішціоішльїюпатріотичного виховання

4
Протягом
року

та

Протягом
року

Реалізація державної освітньої ПОЛІТИКИ
гцодо
забезпечення
полії ІШСІШЯ
функціонування
та
ІННОВАЦІЙНОГО
розвитку освіти Запорізького району, її
якості і доступності для різних верС'І’В
населення
району,
збореж сш ія
національних традицій і ОСВІТЯНСЬКИХ
досягнень; забезпечення п ід ве зе ш ш ун іІІВ
та вчителів до закладів освіти у СІЛЬСЬКІЙ

Протягом
року

80. Проведення молодіжних заходів з метою Формування
почуття
впровадження ефективного механізму патріотизму у молоді
партнерства і взаємодії з органами
державної влади
'

81. Модернізація системи освіти шляхом
оптимізації і якісного розвитку мережі
загальних навчальних закладів відповідно
до
соціально-ецономічних
умов,
демографічної ситуації та з метою
забезпечення доступності якісної освіти
для населення

ГІДНОСТІ

5
Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
КНМУ «Запорізький
районний методичний
кабінет» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
виконкоми сільських/
селищних рад,
керівники закладів
освіти району
Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
виконкоми сільських та
селищних рад,
керівники закладів
освіти району
Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
КНМУ «Запорізький
районний методичний
кабінет» Запорізької
районної ради
Запорізької області.

25
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виконкоми
сільських/селищних рад,
керівники закладів
освіти району

місцевості; розвитку ЯКОСТІ КіДрОІЗОГО
забезпечення освітнього процесу

82. З
метою підвищення якості
та
доступності
медичної
допомоги
населенню, насамперед . у сільській
місцевості, здійснити заходи щодо:
83.
укріплення та оновлення матеріально- Потреба в покращсппі МЕїтсрІшплютехнічного стану лікувальник закладів
технічної бази
району, удоскоиалешш якості мсдичник
послуг поліпщения ефективності системи
охорони здоров'я

84. Зміцнення кадрового потенціалу закладів Покращення укомплектованості кадрами
охорони
здоров’я
(забезпечення закладів
своєчасного підвищення кваліфікаційного
рівня медичних працівників)

5

протягом
року

Протягом
року

КПП «Запорізька
центральна районна
лікарня» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
КПП «Запорізький
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги»
Запорізької районної
ради Запорізької області
КПП «Запорізька
центральна районна
лікарня» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
КПП «Запорізький
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги»
Запорізької районної
ради Запорізької області

26
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85. Продовження системної роботи щодо Зниження рівня захворюваїшоті та
профілактики та лікування соціально- показників смертності ВІД хронічних
неінфекційних захворювань^ стабілізація
небезпечних хвороб
епідеміологічної
ситуації
ЩОДО
захворюваності на соціально-нсбсзіісчііі
хвороби

86.

4
Протягом
року

Удосконалення
системи
надання Для забезпечення ЯКІСНОЮ
медичної допомоги дітям і матерям, допомогою
дитячого та
спрямованої на зниження показника населення району
малюкової та материнської смертності

мсл,ичною
ЖІНОЧОГО

Протягом
року

до

здорового

Протягом
року

87. проведення
інформаційно- Формування мотивації
роз'яснювальної роботи серед населення способу життя
щодо формування здорового способу
життя

КПП «Запорізька
центральна районна
лікарня» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
КПП «Запорізький
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги»
Запорізької районної
ради Запорізької області
КПП «Запорізька
центральна районна
лікарня» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
КНП «Запорізький
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги»
Запорізької районної
ради Запорізької області
КНП «Запорізька
центральна районна
лікарня» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
КНП «Запорізький
районний центр
первинної медико-

27
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4

88. Забезпечення належного фінансування Забезпечення високоякісною і доступною
потреб галузі охорони здоров’я

тягом

медичною допомогою ішеелеиня району

санітарної допомоги»
Запорізької районної
ради Запорізької області
КНП «Запорізька
центральна районна
лікарня» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
КНП «Запорізький
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги»
Запорізької районної
ради Запорізької області
КНП «Запорізька
центральна районна
лікарня» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
КНП «Запорізький
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги»
Запорізької районної
ради Запорізької області
КНП «Запорізька
центральна районна
лікарня» Запорізької
районної ради
Запорізької області.
V*

89. Організація
виконання
районної З метою надання якісної медичної
програми «Цукровий діабет» на 2018- допомоги хворим на цукровий діабсТл
2020 роки
рішення районної ради від 10,07,2018 № 4

Протягом
року

90. Організація

Протягом
року

виконання
районної
програми удосконалення системи надання
медичної
допомоги
хворим
нефрологічного профілю у Запорізькому
районі» на 2018-2020 роки

З
метою
зниження
поширеності,
захворюваності на хвороби сечової
системи
шляхом
їх
первинної
профілактики,
зменшення
КІЛЬКОСТІ
хворих з вторинним ураженням нирок,

••
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поліпшення якості Жї'ПТЯ 'га
соціальної реабілітації, зниження
інвалідізації та смертності населсіпш
району від захворювань нирок, рішоїшя
районної ради від 23.03.2018 № б

91. Реалізація заходів районної Програми із Стаття 43

Закону України «Про місцево
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, самоврядування в Україні», рінюння

позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа
92. Забезпечення
виконання
вимог
законодавства щодо захисту житлових і
майнових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

93.

94 .

Протягом
року

районної ради від 31.03.201 б №і 12

Закон України «Про забезненешш
організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», постанова
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008
№ 866 «Питання діяльності органів опіки
та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини», захист прав ' та, закошшх
інтересів дітей
Організація
виконання
заходів, Указ Президента України від 19.06,2013
спрямованих
на
підтримку № 336 «Про деякі заходи щ одо державної
книговидавничої справи і' популяризації підтримки книговидавничої снраїш і
читання
популяризації читання в Україні»

Сприяння розвитку опіки, піклування та Постанова Кабінету Міністрів Уісрпїіііі від
усиновлення
08.10.2008 № 9 0 5 «Про затвсрл,жсіііія
Порядку впровадження діяльності з

КПП «Запорізький
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги»
Запорізької районної
ради Запорізької області
Служба у справах дітей
районної держ:авної
адміністрації

Протягом
року

Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації

Протягом
року

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації,
відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації
Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Протягом
року
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усиновлення та здійснення нагляду за.
дотриманням прав усиновленим дітей» та
від 24.09.2008 № 8бб «Питані-ш ДІЯЛЬНОСТІ
органів опіки та піклуїзшн-ш, пов’язаної із
захистом прав дитини», заммот прав та
законних інтересів дітей

95. Організація проведення профілактичних Закон України «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
рейдів (заходів)
дітей»
96. Реалізація
Плану
заходів
щодо Закон України «Про місцеві державні
реформування системи інституційного адміністрації», законами України «Про
догляду і виховання дітей у Запорізькому охорону дитинства», «Про соціальні
послуги», «Про соціальну роботу з
районі на 2018-2026 роки
сім’ями,
дітьми
та
молоддю»,
розпорядження
Кабінету
міністрів
України від 09.08.2017 № 52б-р «ГІрО
національну стратегію роформувшіня
системи інституційного' догляду ТИ
виховання дітей на 2017-2018 роки та
план заходів з реалізації її 1 етвпу»,
розпорядження
голови
Запорізької
. обласної державної адміністрації ВІД
10.08.2018 №425 «Про затвердження
Плану заходів щодо реформування
системи
інституційного
догляду
І
виховання дітей у Запорізькій області ІШ
2018-2026 роки»
97. Здійснення заходів з формування, обліку, Закон України «Про Иаціонпльніїй
забезпечення належних умов зберігання архівний фонд та архівні установи»
документів Національного архівного

Протягом
року

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Протягом
року

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Протягом
року

Архівний відділ
райдержадміністрації

зо
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З

2

1

фонду
98. Здійснення заходів з організації широкого
використання архівної інформації для
задоволення наукових, соціальних і
культурних потреб громадян
99. Організація виконання районної цільової
Програми розвитку архівної справи у
Запорізькому районі на 2018 - 2022 роки

Закон України «Про НацІОИШПЛІий
архівний фонд та архівні уотгімогаи»

Протягом
року

Архівний відділ
райдєржадміністрації

З метою підтримки розвитку ірківпої
справи в районі, створення належі
умов для зберігання та внкористаипя
документів Націоналізиого ірХІВНОШ
фонду
України,
забезпечемия
інформаційних потреб суспільстша., закон
України «Про Націоншіьиий архішний
фонд та архівні уетшюви», рішення
районної ради 23.03.2018 № 9
V. Блок основних організаційпо-лшсо&тмшадк

протягом
року

Архівний відділ
райдєржадміністрації

Щомісяця

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдєржадміністрації

Протягом

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдєржадміністрації,
інші структурні
підрозділи
райдєржадміністрації,

постійної
взисмодії
100. Проведення засідань Координаційної ради Запровадження
з питань розвитку підприємництва в місцевих органів виконавчої влади їв
суб’єктами підприємницької ДІЯЛІяНОСТІ,
районі
громадськими об'єднаннями підприсмців,
громадськими організаціями рші-ІОНу.
Вирішення проблемних питань розвитку
малого підприємництва в Запорізькому
районі
101. Узагальнення наданого структурними Для забезпечення ефективної роботи
підрозділами матеріалу для підготовки Ради розвитку Запорізького району
доповіді голові райдєржадміністрації на
засідання Ради розвитку Запорізького

району

5

4

&

року
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виконкоми
сільських/селищних рад,
НКП «Центральна
районна лікарня»
Запорізької районної
ради Запорізькій
області, НКП*
«Запорізький районний
центр ПМСД»
Запорізької районної
ради Запорізькій області
Щопівроку Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
За окремим Управління соціального
захисту населення
графіком
райдержадміністрації

102. Засідання
районної
тристоронньої Вирішення нагальних проблем СОЦІШІЬІК)економічного розвитку області шляхом
соціально-економічної ради
соціального діалогу
103. Засідання районної комісії з питань Погашення заборгованості З 'Шробгшої
погашення заборгованості з заробітної плати перед працівниками району
плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат
додержання мінімальних гарантій в оплаті
праці та легалізації заробітної плати
104. Засідання районної ради з питань Прийняття рішень іцодо забсзіш'їсііия Щокварталу Управління соціального
захисту населення
підвищення рівня безпеки на виробішцтиі
безпечної життєдіяльності населення
райдержадміністрації
та у побуті
узгоджених
сторонами Щопівроку Управління соціального
105. Засідання районної координаційного Прийняття
захисту населення
соціального діалогу рішень ЩОДО
комітету сприяння ;зайнятості населення
райдержадміністрації
розв’язання проблеми безробіття в районі
Управління соціального
І квартал
106. Організація та проведення районного Рішення Запорізької ради від 23.12.2016
захисту населення
конкурсу «Господиня свого краю 2020» з Л'о 6 «Про Комплексну районну програму
райдержадміністрації
нагоди
святкування
Міжнародного з оздоровлення та відпочинку дітей,
С ім е й н о ї, т е н д е р н о ї політики та протидії
жіночого дня
•

ч->
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107.

108.

109.

ПО.

111.

3
торгівлі людьми иа 2017-2021 роки» зі
змінами
Районна розширена нарада з питань З метою початку літнього оздорошюгнія
підготовки до літньої оздоровчої кампанії дітей району
2020 року
голови
рийошіої
Координаційна рада з питань сім'ї, жінок, Розпорядження
охорони материнства і дитинства при державної адміністрації від 27,03.2013
заступнику
районної
державної № 146 «Про створення коордмішційиої
ради з питань сім’ї ЖІНОК, охороііи
адміністрації
материнства і дитинства при ГОЛОВІ
обласної
державної
адміміотршцїі,
затвердження її складу та Положення про
неї»
Районна нарада з підведення підсумків Закон України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей», з метою підведення
літньої оздоровчої кампанії 2020 року
підсумків літньої оздоровчої камішнІЇ
2020' року, а також визначешія орішітирів
нд наступний рік
'
Проведення
районних
заходів Рішення Запорізької ради від 23.12,2016
Всеукраїнської акції «16 днів проти № 6 «Про Комплексну районну програму
з оздоровлення та відпочинку дггей,
насильства»
сімейної, тендерної політики та протидії
торгівлі людьми на 2017-2021 роки» ЗІ
змінами
Проведення заходів до Дня Святого Рішення Запорізької ради від 23.12.2016
Миколая, новорічних і різдвяних свят для № 6 «Про Комплексну районну програму
дітей
•' з оздоровлення та відпочинку дітей,
сімейної. Тендерної політики та протидії
торгівлі людьми на 2017-2021 роки» зі
змінами
•

2

4

5

II квартал

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Ш квартал Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

IV квартал

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

IV квартал

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

IV квартал

Уцравління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
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112. Проведення
«Пам’ять»

2
щорічного

3
1
телемарафону Підтримка ветеранів війни, учісішків
бойових дій, громадсіїКим ізетерапсіїкмх
організацій

113. Проведення Міжнародного дня громадян Вшанування ветеранів війни та праці
похилого віку та Дня ветерана

4
Квітеньтравеиь

5
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Жовтень

Управління соціального
захисту населення
раидержадмшістрацп
Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
КЗ «Районний центр
культури і дозвілля»
Запорізької районної
ради Запорізькій
області, відділ
організаційної роботи,
діловодства і контролю
апарату
райдержадміністрації,
керівники закладів
культури району,
керівники закладів
освіти

114. Організаційне забезпечення проведення Виконання заходів, визначеним ІІК’ШМИ Протягом
року
масових
заходів
та
відзначення Президента України, Кабінету Міністрі))
України та розпоряджспияММ Г0Л01Ш
державних, міжнародних свят:
облдержадміністрації про ВІД'ЗіШЧешіЯ
Дня Соборності України;
державних свят
Дня Гідності та Свободи;
Дня Героїв Небесної Сотні;
Дня пам’яті героїв'Крут;
Дня Перемоги у Другій Світовій війні;
Дня скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни в Україні;
Дня початку Другої Світової війни;
Дня вшанування жертв політичних
репресій;
Дня Конституції України;
Дня Державного Прапора України;
Дня Незалежності України;
Дня Європи в Україні та Дня
вишиванки;
«
Дня партизанської слави;
Дня українського козацтва та захисника
України;
Дня вшанування жертв голодоморів;
Дня народження Т.Г.Шевченка;

■
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Дня ветеранів та людей похилого віку;
Міжнародного дня інвалідів;
Дня молоді;
Дня фізичної культури; Дня знань;
Міжнародного дня студентів;
Міжнародного дня захисту дітей;
Дня матері;
Міжнародного дня сім'ї;
Дня усиновлення;
Дня Збройних Сил України;
Міжнародного Дня волонтера;
Дня захисника Вітчизни;
Дня спільних дій в інтересах дітей;
Дня вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
Дня Святого Миколая;
Новорічних та різдвяних свят
115. Участь у ІУ Міжнародному мовнолітературному конкурсі учнівської та
студентської
молоді
імені
Тараса
Шевченка

3

1

4

Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
КНМУ «Запорізький
районний методичний
кабінет» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
керівники закладів
освіти району
до
цільової
puMoiiiioï Лютий 2020 Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
розвитку
освіти
в
року

Відповідно
до
цільбиої риПоіііШЇ Лютий 2020
«Програми
розвитку
ОйІїІТИ
В
року
Запорізькому районі на 2018-2022 роКИ»,
рішення районної ради від 16.01,2018
№ З зі змінами

116. Участь у фестивалі-конкурсі патріотичної Відповідно
пісні та поезії «Україна - це Ми»
«Програми

5
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1
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2

3
Запорізькому районі на 2018-2020 роки».
рішення районної ради від 16.01,2018 №3
зі змінами

117. Засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та З метою зниження ризику ВШШК1Ш1ІІ1Й 11С
та
природного
н е Запорізького району (за окремим техногенного
характеру,підвищеиия рівня безпеки
планом)
населення і захищеності територій ПІД
наслідків таких ситуацій
118. Надання практичної допомоги гцодо З метою реалізації заходів державної
реалізації заходів державної політики у політики у сфері цивільного яахиету на
сфері цивільного захисту населення і території району
територій від н е техногенного та
природного характеру, цивільної оборони,
готовності органів управління та сил до
дій за призначенням сільським/селищним
радам району
голови щодо
119. Організація
проведення
технічної Згідно розпорядження
«
•*
*
|»|
інвентаризації фонду захисних споруд проведення технічної інвентарі ГНЩП
захисних споруд цивільного захисту •
цивільного захисту
120. Проведення тренувань з виконання Згідно з планом основних заходш
завдань у складних умовах осінньо- цивільного захисту області на 2020 рік
зимового періоду

4

протягом
року

Протягом
року

протягом
року
IV квартал
2020 року

5
туризму
райдержадміністрації.
КНМУ «Запорізький
районний методичний
кабінет» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
керівники закладів
освіти району
Відділ з питань
цивільного захисту
населення
райдержадміністрації
Відділ з питань
цивільного захисту
населення
райдержадміністрації

Відділ з питань
цивільного захисту
населення
райдержадміністрації
Відділ з питань
цивільного захисту
населення
райдержадміністрації
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121. Проведення
навчань
з
органами
управління та силами цивільного захисту
районної ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного
захисту (командно-штабні навчання)
122. Участь у Всеукраїнському конкурсі
«Вчитель року»

123. Підготовка та участь спортсменів району
у обласних та районних змаганнях:
проведення
першостей,
кубків
і
чемпіонатів району та забезпечення участі
збірних команд у обласних'змаганнях

3
Згідно з планом осіюїзііих ‘Зйкодш
цивільного захисту області іш 2020 рік,
наказ керівника
районної
ланки
територіальної підсистеми

4
тягом
року

Відповідно
до
цільової
районної Л истопад«Програми
розвитку
освіти
и березень
Запорізькому районі ші 2018-2020 роки»,
рішення районної ради від 16.01.2018
№ З зі змінами

Відповідно до «ЦІЛЬОВОЇ Програми
розвитку фізичної культцзи і спорту И
Запорізькому районі па 2020 рік»,
затвердженої рішенням райош юї ради від

24.12.2019 №8

тягом
року

5
Відділ з питань
цивільного захисту
населення
райдержадміністрації
Відділ ОСВІТИ, МОЛОДІ,
спорту, культури та
туризму
райдерясадміністрації,
КНМУ «Запорізький
районний методичний
кабінет» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
керівники закладів
освіти району
Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
КЗ «Районний центр
культури і дозвілля»,
КЗ «Центр дитячої та
юнацької творчості»,
КНМУ «Запорізький
районний методичний
кабінет» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
виконкоми сільських та
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124. Організація
літнього
оздоровлення Соціальна
підтримка
дитипетва, Червеньшколярів, вихованців закладів освіти організація дозвілля і ВИХ0ВШ11ІЯ ДІТСЙ
липень 2020
району
року

125. Проведення

системного

моніторингу Вивчення суспільно-політичної ситуації в

суспільно-політичного життя району, регіоні та інформування цсіітралііИИК І
вивчення суспільної думки і настроїв місцевих органів виконавчої
населення;
ведення спільно з інститутами
громадянського суспільства інформаційнороз’яснювальної роботи щодо протидії
проявам сепаратизму та тероризму;
організація та координація роботи
щодо увічнення пам’яті жителів' області,
які загинули в боротьбі за незалежність,
державний суверенітет та цілісність
України;
проведення заходів щодо відзначення
Української революції 1917-1921 років;
популяризація національної символіки
•

*

•

м

протягом

року

•
5
селищних рад
Відділ освіти, молоді,
спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
КНМУ «Запорізький
районний методичний
кабінет» Запорізької
районної ради
Запорізької області,
виконкоми
сільських/селищних рад,
керівники закладів
освіти району
Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації
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України
126. Організаційно-методичне
забезпечення
проведення засідань за круглим столом за
участю керівництва райдержадміністрації
та
лідерів
районних
організацій
цолітичних
партій
і
громадських
об’єднань щодо:
діяльності Координаційної ради зі
сприяння
розвитку
громадянського
суспільства;
консультацій з громадськістю з
актуальних питань формування державної
політики на регіональному рівні;
роботи волонтерських громадських
організацій
127. Здійснення заходів щодо розгляду
звернень громадян:
- заслуховування особистих доповідей
начальників
структурних підрозділів
райдержадміністрації перед головою
райдержадміністрації про стан роботи зі
зверненнями громадян;
- проведення засідань постійно діючої
комісії з питань розгляду звернень
громадян при голові районної державної
адміністрації;
- здійснення перевірок дотримання
законодавства про звернення громадян в
структурних
підрозділах
райдержадміністрації
та
органах
1

3
З метою забезпсчсшш про'шроаті і
відкритості діяльності орпшів Ш'ІКОІЛШЧОЇ
влади та місцевого спмоврядуїніїиш в
районі

4

Протягом
року

Закон України
«Про ЗВСрІЮІШЯ
громадян», Указ Президента України від
07.02.2008
№ 109/2008
«Про За окремим
першочергові заходи щодо ЗабСЗІІСЧСІІІІЯ графіком
реалізації
та
гарантування
конституційного права на зверіЮіНШ ДО
органів державної влади та органів Щомісяця
місцевого
самоврядування»,
розпорядженням
ГОЛОВИ
райдержадміністрації від 27.09.2011 За окремим
графіком
№ 747 «Про затвердження Поряд,ку
розгляду письмових звернень громадян у
Запорізькій
районній
державній Щокварталу
адміністрації», від 20.10.2015 № 581 «Про
внесення змін до Порядку розгляду

5
Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації
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письмових
звернень
грОМВДйІІ
У
Запорізькій
райоїшій
держшиїїій
адміністрації», розпорядження ГОЛОВИ
райдерлсадміністрації від
05.05.2008
№ 5 1 8 «Про затвердження Положення
про постійно діючу КОМІСІЮ З питаїїь
розгляду звернень ГрОМОДЯИ при голові
районної державної адмІНІСТриції» ЗІ
змінами, від 20.10.2015 № 582 «Про
затвердження порядку ОПраЦЮВЕШНЯ
усних звернень громадян, ідо надійшли за
допомогою засобів телефошЮГО зв’язку,
в Запорізькій районній державній
адміністрації» зі змінами
128. Організація та проведення навчально- Надання методичної ДОПОМОГИ
методичних семінарів з начальниками та
спеціалістами
відділів
апарату,
структурних
підрозділів
райдержадміністрації, гцо забезпечують
здійснення контролю
Президента
України
ВІД
129. Забезпечення безумовного виконання Указ
№ 547/2011
«Про
Закону України від 13.01.2011 №2939-УІ 05.05.2011
забезпечення органами виконавчої влади
«Про доступ до публічної інформації»
доступу до публічної інформації»,
розпорядження
ГОЛОВИ
райдержадміністрації від 04.07.2014
№ 350 «Про затвердження Переліку
публічної інформації, що підлягає
оприлюдненню
Запорізькою
райдержадміністрацією», розпорядження

4

5

місцевого самоврядування;
забезпечення складання статистичної
звітності про стан роботи зі зверненнями
громадян, інформаційно - аналітичних
довідок про заходи, спрямовані на
забезпечення громадянам конституційного
права на звернення
.

Протягом
року

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації

Протягом

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації

року
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130. Здійснення контролю за дотриманням
графіків виїзних прийомів громадян та
«гарячих» телефонних ліній, участь у цих
заходах,
забезпечення
оформлення
протоколів та доручень керівництва
райдержадміністрації за результатами їх
проведення

131. Удосконалення контрольної діяльності;
- здійснення контролю за виконанням
актів і доручень вищих органів виконавчої
влади,
розпоряджень
голови
райдержадміністрації;
- моніторинг виконавської дисципліни в
структурних
підрозділах
райдержадміністрації та її апарату,
- проведення комплексних та цільових
перевірок стану виконавської дисципліни
у
структурних
підрозділах
райдержадміністрації та у виконкомах
сільських та селищних рад Запорізького

3
голови
райдержадмиїштраци
шд
18.05.2011 № 397 «Про затверджоїшя
Порядку опрацювашш та розгляду
запитів
щодо
иадаїіші
публічної
інформації
в апараті Запорізької
райдержадміністрації» зі змінами
Розпорядження
голови
райдержадміністрації від
12.10.2011
№ 804 «Про затверджсішя Порядку
проведення
особистих
прийомів
громадян та Порядку проведення ІЗИЇЗПИХ
особистих
прийомів
громадян
керівництвом
Запорізької
райдержадміністрації, Про затвердження
графіків проведення особистих прийомів
громадян
керівництвом
Запорізької
районної державної адміністрації
Указ Президента України від, 26.07.2005
№ 1132/2005 «Питання контролю за
виконанням указів, розпоряджень 1
доручень
Президента
України»,
постанова Кабінету Міністрів України
від 16.09.2004 № 1208 «Про ШІСССПИЯ
змін до постанови Кабінету Міністрів
України
від
21.08.2000
№ 1290»,
розпорядження
ГОЛОВИ
райдерж:адміністрації від 01.09.2014
№444
«Про
Порядок ЗДІЙСІЮїНШ
моніторингу виконавської ДИСЦИПЛІНИ В
Запорізькій
районній

4

Протягом
року

Протягом
року

5

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації
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1

району;
- надання методичної допомоги з питань
організації
контрольної
діяльності
структурним
підрозділам
райдержадміністрації,
виконкомам
сільських
та
селищних
рад,
територіальним органам, центральних
органів виконавчої влади у Запорізькому
районі
132. Проведення святкування районних заходів
до Дня Європи в Україні

адміністрації», розпорядження ГОЛОВИ
райдержадміністрації від 09.07.2012
№578
«Про Порядок
здійсненіш
контролю
і
перевірки
юмконшшш
документів у Запорізькій рійоиній
державній адміністрації» та Положеиня
про відділ Організаційної роботи,
діловодства
і
контролю
апарату
райдержадміністрації
Указ Президента України від 19.04.2003
№ 339 «Про день Європи»

133. Удосконалення
структури
районної
державної
адміністрації,
розподілу
функцій і повноважень між структурними
підрозділами та посадовими особами
райдержадміністрації
134. Узагальнення
позитивного
досвіду
управлінської
діяльності
в
органах
райдержадміністрації
та
місцевого самоврядування та його
розповсюдження
135. Підвищення ефективності роботи колегії
райдержадміністрації та посилення її ролі
у вирішенні перспективних питань з
визначальних
напрямів
соціальноекономічного розвитку району

Підвищення ефективності уцрашіііісііКОЇ
діяльності в районі

Протягом
року

Підвищення результативності іюботм з
територіями

Протягом
року

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації

Постанова Кабінету Міністрів Укідіїїін
від
02.10.2003
№ 1569
«Про
затвердження Загального ПОЛОЖШІШІ
про колегію центрального Органу
виконавчої влади і місцевої державної
адміністрації»

] Іротягом
року

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації

Травень

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації
Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації
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1
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2

3

Постанова Кабінету Міиіетрін України
від 09.03.1999 № 339 «Про затверджеїшя
Порядку контролю за ЗДДЙОІШІШЯМ
органами місцевого сцмо»ря;і,у»ашія
делегованих
повноважень
органів
виконавчої
влади»,
виконання
розпоряджень
І'ШЮВИ
райдержадміністрації:
- від 21.05.2019 №211 “Про Порядок
здійснення контролю за ізмкшшішям
органами місцевого еамоврядувашія
делегованих
повиоважонь
органів
виконавчої влади” ;
від
03.12.2019
№ 763
«Про
затвердження
Плану
ЗДІЙСІЮІШЯ
контролю за виконанням органами
місцевого самоврядування Запорізького
району делегованих повноважень орідніо
виконавчої влади на 2020 рік»
137. Забезпечення
виконання
основних Закон України «Про місцеві вибори»
організаційних
заходів ’ (в
межах
повноважень) з підготовки та проведення
місцевих виборів 25 жовтня 2020 року
136. Здійснення заходів з контролю за
здійсненнями
органами
місцевого
самоврядування делегованих повноважень
органів виконавчої влади;
аналізу
актів
органів
місцевого
самоврядування;
надання
, органами
. місцевого
самоврядування інформації про виконання
делегованих
повноважень
органів
виконавчої влади;
проведення комплексних та цільових
перевірок діяльності виконавчих органів
сільських/ селищних

4

5

Протягом
року

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації,
апарат, структурні
підрозділи
райдержадміністрації

>тягом
виборчого
процесу

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації,
відділ ведення
Державного реєстру
виборців апарату
райдержадміністрації,сіл
ьські/селищні ради
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2

138. Забезпечення
виконання
основних
організаційних
заходів
(в
межах
повноважень) з підготовки та проведення
виборів депутатів сільських, селищних
рад, сільських, селищних голів та старост

Закони України «Про доброіЙЛЬїЮ
об’єднання територіальних І ’ромшд» ,
«Про місцеві вибори», ІіроіШЛ,С1іШі
виборів депутатів сільських, селищних
рад, сільських, селищних ГОЛІВ Т£1 старост

голови
розвитку Розпорядження
райдержадміністрації від 20.11.2018
№703 «Про створення Ради розвитку
Запорізького району»
140. Перевірка стану виховної роботи з дітьми Постанова Кабінету Міністрів України
у навчальних закладах, за місцем від ЗО серпня 2007 № 1068«! Іро
про
проживання, а також у разі необхідності - затвердження типових положень
умови роботи працівників молодше 18 службу у справах дітей»
років на підприємствах, в установах та
організаціях усіх форм власності
141. Засідання комісії з питань захисту прав Постанова Кабінету Міністрів України
від 24.09.2008 № 866 «Питання: діяльності
дитини
"
органів опіки та піклування, пов’язаної і'і
захистом прав дитини», зах и ст прав та
законних інтересів дітей
України
«Про
місцеве
142. Засідання Координаційної ради з питань Закону
соціального захисту неповнолітніх та самоврядування в Україні», відповідно ДО
профілактики
правопорушень
серед Законів України «Про освіту», «Иро
соціальну роботу з дітьми та МОЛОДЩО»,
неповнолітніх
«Про
соціальні
послуги»,
попередження насильства в сім’ї»

139. Проведення засідань
Запорізького району

Ради

4
Протягом
виборчого
процесу

Протягом
року

5
Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації,
відділ ведення
Державного реєстру
виборців апарату
райдержадміністрації,сіл
ьські/селищні ради
Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

тягом
року

Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації

рідше,

Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації

ніж один раз
иа місяць

1Іс рідше,
ніж один раз

на
квартал

Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації
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2
1
143. Сприяння та надання допомоги органам
державної виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування, громадським
організаціям,
благодійним
фондам,
окремим громадянам у здійсненні ними
науково-пошукової та просвітницької
діяльності, у підготовці, заходів до
відзначення державних свят
144. Надання методичної та практичної
допомоги та перевірки відділів апарату,
структурних
підрозділів,
сільських/селищних
рад
райдержадміністрації ш;одо реалізації
заходів державної -політики у сфері
архівної справи і діловодства
145. Надання методичної та практичної
допомоги та перевірки установам,
організаціям, підприємствам - джерелам
формування НАФ у зоні комплектування
архівного відділу райдержадміністрації
146. Організація та проведення навчальнометодичних семінарів для працівників
архівних підрозділів установ, організацій,
підприємств - джерел формування НАФ у
зоні комплектування архівного відділу
райдержадміністрації
147. Проведення засідань експертної коміоії
архівного відділу райдержадміністрації

4
Протягом
року

5
Архівний відділ
райдержадміністрації

Закон України «Про Иаціоішльїшй
архівний фонд та архівні установи»

протягом
року

Архівний відділ
райдержадміністрації

Закон України «Про Націоішльиий
архівний фонд та архівні установи»

Протягом
року

Архівний відділ
райдержадміністрації

З метою координації зусиль органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, установ, організацій,
підприємств ш;одо дотримання вимог
законодавства з архівної справи, та

Протягом
року

Архівний відділ
райдержадміністрації

Протягом
року, за
окремим
планом

Архівний відділ
райдержадміністрації

3
Виконання заходів, ви'шачеинк актами
Президента України, Кабінету Міністрів
України та розпоря/ркеннями ГОЛОВИ
облдержадміністрації про відзначення
державних свят

діловодства
Закон України «Про Національний
архівний фонд та архівні установи»,
постанова КМУ від 08.08.2007 № 1004
«Про проведення експертизи ЦІИИОеТІ

і#
45
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•

2

3

5

4

документів 31 змінами»

148. Проведення засідань експертної комісії Закон України «Про І ІшиоііШИ)1іиЙ
апарату райдержадміністрації
архівний фонд та архівні уотшіОВИ»,
постанова КМУ від 08.08,2007 № 1004
«Про проведення експортмзи цішюоті
документів зі змінами»

Керівник апарату

Протягом
року; за

окремим
планом

Відділ організаційної
роботи, діловодства і
контролю апарату
райдержадміністрації

Володимир МАКУШЕІЖО

