№ 02-35/285_від_20.01.2012 р._
Затверджую
Голова районної державної
адміністрації
_______________ С.О. Ротач

План основних заходів Нововодолазької районної державної адміністрації
на лютий 2012 року
№
п/п
1.

Дата місяця

Найменування заходів

Місце проведення
Зала засідань
райдержадміністрації

Відповідальні
виконавці
Осіпов С.В.
Андрющенко Л.В.

щопонеділка
15.00

Розширена апаратна нарада у голови
райдержадміністрації

2.

лютий

Осіпов С.В.
Петришина Я.В.

3.

щовівторка

Організація робочих поїздок голови
Сільські, селищні ради
райдержадміністрації до сільських, селищних
рад
Галузеві наради у першого заступника голови Зала засідань
райдержадміністрації
райдержадміністрації

4.

щосереди

Галузеві наради у заступника голови
райдержадміністрації

Зала засідань
райдержадміністрації

Кузьоменський О.Б.

5.

лютий

Участь керівництва райдержадміністрації в
роботі сесій районної, сільських, селищних
рад та засіданнях виконкомів сільських,
селищних рад

Районна, сільські,
селищні ради

Осіпов С.В.
Андрющенко Л.В.

Руднєв О.О.

6.

щоп’ятниці

7.

протягом
місяця

8.
9.

7,21 лютого,
10.00 -13.00
10 лютого

10. 10 лютого
11.00
11. 24 лютого
11.00
12. 1,15 лютого
13. 8 лютого
14. 22 лютого
15. 6,20 лютого
16. 9 лютого

Участь у обласних та республіканських
селекторних нарадах
Виступи в ЗМІ голови райдержадміністрації
та заступників голови райдержадміністрації
На виконання Указу Президента України
№ 109/208 від 7 лютого 2008 року та згідно
графіку прийомів затвердженого головою
райдержадміністрації
Особистий прийом у голови
райдержадміністрації
Організація проведення «Прямої гарячої
лінії» головою райдержадміністрації
Виїзний прийом голови райдержадміністрації
у Станичненську сільську раду
Виїзний прийом голови райдержадміністрації
у Рокитненську сільську раду
Особистий прийом першого заступника
голови райдержадміністрації Руднєва О.О.
Виїзний прийом першого заступника голови
райдержадміністрації у Охоченську сільську
раду
Виїзний прийом першого заступника голови
райдержадміністрації у Караванську сільську
раду
Особистий прийом заступника голови
райдержадміністрації Кузьоменського О.Б.
Виїзний прийом заступника голови
райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. у
Одринську сільську раду

Велика зала засідань
райдержадміністрації

Осіпов С.В.
Кулик І.О.
Кузьоменський О.Б.
Кузнецова Л.В.

Кімната для прийому
громадян
Приймальна кімната
райдержадміністрації
Приміщення сільської
ради
Приміщення сільської
ради
Кімната для прийому
громадян
Приміщення сільської
ради

Петришина Я.В.

Приміщення сільської
ради

Петришина Я.В.

Кімната для прийому
громадян
Приміщення сільської
ради

Петришина Я.В.

Петришина Я.В.
Петришина Я.В.
Петришина Я.В.
Петришина Я.В.
Петришина Я.В.

Петришина Я.В.

17. 23 лютого

Виїзний прийом заступника голови
райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. у
Ордівську сільську раду

Приміщення сільської
ради

Петришина Я.В.

18. 1 лютого

Семінар-нарада працівників культури району

19. 3,9,16,24
лютого

Спільні профілактичні рейди по запобіганню
бездоглядності, безпритульності, злочинності
серед неповнолітніх
Аналіз фінансово-господарської діяльності
райдержадміністрації за 2011 рік

Відділ культури і
туризму
Комп’ютерні салони,
кафе, залізничний вокзал

Кузьоменський О.Б.
Лебеденко А.В.
Кузьоменський О.Б.
Несміян В.В.

Відділ фінансовогосподарського
забезпечення
Управління
агропромислового
розвитку
Управління
агропромислового
розвитку
Районний будинок
культури

Осіпов С.В.
Кравцова І.О.

20. 5 лютого
21. 5 лютого
22. 5 лютого
23. 14 лютого
24. 15 лютого
25. 15 лютого
26. 16 лютого

Нарада з головними зоотехніками
сільськогосподарських підприємств по здачі
місячного звіту по тваринництву
Нарада з головними бухгалтерами
сільськогосподарських підприємств по здачі
декларації по зерну
Святкові заходи до Дня Святого Валентина
Районні заходи до 23-ї річниці вшанування
учасників бойових дій на території інших
держав
Нарада з головними агрономами
сільгосппідприємств по підживленню озимих
культур та багаторічних трав
Засідання Ради протидії злочинності і
корупції

Управління
агропромислового
розвитку
Зала засідань
райдержадміністрації

Ляшенко А.Г.
Животченко Л.В.
Ляшенко А.Г.
Животченко Л.В.
Кузьоменський О.Б.
Лебеденко А.В.
Іващенко Л.М.
Кузьоменський О.Б.
Кузнєцова Л.В.
Лебеденко А.В.
Ляшенко А.Г.
Коваль О.О.
Шевченко О.І.

27. 17 лютого
28. 20 лютого
29. 20 лютого
30. 20 лютого
31. 21 лютого
32. 21 лютого
33. 22 лютого
34. 23 лютого
35. 23-25 лютого
36. 24 лютого

37. 24 лютого
38. 24 лютого
39. 27 лютого

Засідання колегії відділу освіти
Засідання робочої групи з контролю за
розрахунками за спожиті енергоносії
Підготовка плану роботи
райдержадміністрації на березень 2012 року
Підготовка плану роботи апарату
райдержадміністрації на березень 2012 року
Перевірка сектором контролю стану
виконання відділом освіти Законів України та
підзаконних актів органів виконавчої влади
Засідання комісії з питань захисту прав
дитини
Нарада директорів закладів освіти району

Відділ освіти
Зала засідань
райдержадміністрації

Засідання постійно діючої комісії з питань
розгляду звернень громадян
Участь у засіданні постійних комісій
районної ради
Засідання тимчасової надзвичайної комісії
щодо своєчасності сплати податків, зборів,
виплати заробітної плати, інших соціальних
виплат
Засідання галузевої ради підприємців з
питань торгівлі
Засідання галузевої ради підприємців з
питань сільського господарства
Засідання робочої групи з питань
реформування ЖКГ

Зала засідань
райдержадміністрації
Районна рада

Сектор з питань
внутрішньої політики
Зала засідань
райдержадміністрації
Відділ освіти

Зала засідань
райдержадміністрації
Управління економіки
Управління економіки
Зала засідань
райдержадміністрації

Іващенко Л.М.
Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Андрющенко Л.В.
Пелехата Т.О.
Андрющенко Л.В.
Пелехата Т.О.
Кулик І.О.
Кузьоменський О.Б.
Несміян В.В.
Кузьоменський О.Б.
Іващенко Л.М.
Петришина Я.В.
Нетецька В.І.
Цимбал Н.О.
Кузьоменський О.Б.
Мосенцев М.В.
Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.

40. 27 лютого

41. 28 лютого

42. щопонеділка
43. щоп’ятниці

Спільне засідання колегії районної державної
адміністрації та зборів активу району з
питань:
- Про роботу із зверненнями громадян у 2011
році
- Про хід підготовки сільськогосподарських
підприємств до проведення веснянопольових робіт
- Про організацію роботи з контрольними
документами та стан виконавської
дисципліни в управліннях, відділах, секторах
та інших структурних підрозділах РДА за
2011 рік
- Спільне засідання з Координаційною радою
з питань охорони здоров’я та медичної
допомоги населенню району:
Про хід виконання Загальнодержавної
програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2016 року
Засідання конфліктної комісії з питань
призначення та виплати житлових субсидій
та соціальних допомог малозабезпеченим
сім’ям
Проведення практичних занять з
відповідальними за архів та діловодство в
установах та організаціях району
Службові наради з відповідальними за
фізкультурно - оздоровчу роботу

Зала засідань
райдержадміністрації

Кузьоменський О.Б.
Осіпов С.В.
Петришина Я.В.
Ляшенко А.Г.
Кулик І.О.
Шапран А.Б.

Зала засідань
райдержадміністрації

Кузьоменський О.Б.
Мосенцев М.В.

Архівний відділ

Єніна М.Б.

ДЮСШ

Божедай В.Д.

44. щоп’ятниці
45. протягом
місяця

46. по мірі
надходження
матеріалів
47. щосереди

48. щосереди
49. щосереди
50. протягом
місяця
51. протягом
місяця
52. протягом
місяця

Надання щотижневої інформації стосовно
суспільно-політичної ситуації в районі
Здійснення постійного і поточного контролю
за ефективним та цільовим використанням
бюджетних коштів на освіту, охорону
здоров’я, соціальне забезпечення, фізичну
культуру і молодь
Здійснення збирання, систематизація,
накопичення та оприлюднення публічної
інформації на офіційному веб-сайті
Засідання районної робочої групи з питань
раціонального та ефективного використання
земель та запобігання порушенням
земельного господарства
Обстеження сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах на території сільських,
селищних рад
Обстеження умов проживання в сім’ях
опікунів дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Вивчення стану роботи громадських рад у
справах дітей при сільських та селищних
радах
Участь у судових засідання щодо
позбавлення батьківських прав
Перевірка стану організації профілактично –
виховної роботи по попередженню
правопорушень серед учнів навчальних
закладів району

Кузнєцова Л.В.
Фінансове управління

Нетецька В.І.

Сектор контролю

Кулик І.О.

Управління економіки

Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.

Сім’ї

Несміян В.В.

Сім’ї

Несміян В.В.

Сільські, селищні ради

Несміян В.В.
Несміян В.В.

Навчальні заклади

Несміян В.В.

53. по мірі
надходження
лікарняних
54. по мірі
необхідності
55. протягом
місяця
56. протягом
місяця
(щоденно)
57. протягом
місяця
(щоденно)
58. протягом
місяця
(щоденно)
59. протягом
місяця
(щоденно)
60. по мірі
надходжень
заяв
61. по мірі
надходжень
заяв
62. по мірі
надходжень
заяв

Засідання постійно діючої комісії із
загальнообов’язкового соціального
страхування
Засідання постійно діючої комісії по
списанню матеріальних цінностей з балансу
райдержадміністрації
Реєстрація підприємницької діяльності
фізичних та юридичних осіб
Надання відомостей з Єдиного державного
реєстру

Відділ фінансовогосподарського
забезпечення
Відділ фінансовогосподарського
забезпечення
Кабінет державного
реєстратора
Кабінет державного
реєстратора

Кравцова І.О.

Робота Єдиного дозвільного офісу

Адміністратор

Барабаш С.С.

Проведення візуального та автоматизованого
контролю даних виборців

Кравцова І.О.
Микитенко Л.І.
Микитенко Л.І.

Відділ ведення
Державного реєстру
виборців
Проведення уточнення персональних даних
Відділ ведення
виборців
Державного реєстру
виборців
Засідання Ради з питань надання матеріальної Управління праці та
допомоги малозабезпеченим верствам
соціального захисту
населення
населення
Засідання комісії з визначення статусу осіб,
Зала засідань
які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
райдержадміністрації

Миргород І.О.

Засідання робочої комісії з координації
роботи та здійснення контролю за
виконанням спрощеного порядку надання
населенню субсидій

Кузьоменський О.Б.
Мосенцев М.В.

Зала засідань
райдержадміністрації

Миргород І.О.
Кузьоменський О.Б.
Мосенцев М.В.
Кузьоменський О.Б.
Мосенцев М.В.

63. по мірі
необхідності
64. по мірі
надходження
заяв
65. протягом
місяця
16 лютого
66.
67

Засідання робочої групи по переходу на
електричне опалення
Засідання комісії з питань реструктуризації
заборгованості за ЖКП

Зала засідань
райдержадміністрації
Зала засідань
райдержадміністрації

Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.

Розробка проекту Програми економічного та
соціального розвитку району на 2012 рік
Районний конкурс «Справжні хлопці»

Управління економіки

Цимбал Н.О.

Районний будинок
культури
Нововодолазька гімназія

Іващенко Л.М.
Лебеденко А.В.
Божедай В.Д.

м. Харків

Божедай В.Д.

Районні змагання з:

18 лютого

пауерліфтингу

25 лютого

волейболу

25-26 лютого

та гирьового спорту

68 протягом
місяця
щосуботи

Участь у обласних змаганнях з:
міні-футболу

4 лютого

гирьового спорту

11 лютого

пауерліфтингу

Керівник апарату районної
державної адміністрації
Андрющекно Л.В., 4-21-04

С.В.Осіпов

