№ 02-35/2882 від 20.08.2012 р.
Затверджую
Голова районної державної
адміністрації
_______________Ротач С.О.
План основних заходів Нововодолазької районної державної адміністрації
на ВЕРЕСЕНЬ 2012 року
№
п/п
1.

Дата місяця
щоденно
8.00

2.

щопонеділка
15.00

3.

протягом місяця

4.

щосереди

5.

протягом місяця

6.

щоп’ятниці
15.00
протягом місяця

7.

Найменування заходів
Апаратна нарада із заступниками голови,
керівником апарату райдержадміністрації та
начальниками провідних управлінь
райдержадміністрації
Розширена нарада зі структурними підрозділами
райдержадміністрації, керівниками бюджетних
установ та силових структур
Організація робочих поїздок голови
райдержадміністрації до сільських, селищних рад
Галузеві наради у заступника голови
райдержадміністрації з гуманітарних та
соціальних питань
Участь керівництва райдержадміністрації в роботі
сесій районної, сільських, селищних рад та
засіданнях виконкомів сільських, селищних рад
Участь у обласних та республіканських
селекторних нарадах
Виступи в ЗМІ голови райдержадміністрації та
заступників голови райдержадміністрації

Місце проведення
Кабінет голови
райдержадміністрації

Відповідальні
виконавці
Товстик О.М.

Мала зала засідань
райдержадміністрації

Товстик О.М.
Андрющенко Л.В.

Сільські, селищні ради

Петришина Я.В.

Зала засідань
райдержадміністрації

Кузьоменський О.Б.

Районна, сільські,
селищні ради

Андрющенко Л.В.

Велика зала засідань
райдержадміністрації

Петришина Я.В..
Кузьоменський О.Б.
Кузнецова Л.В.

8.

щодня
протягом місяця

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

4,18 вересня,
10.00 -13.00
12 вересня
14 вересня
11.00
28 вересня
11.00
5,19 вересня
10.00
12 вересня
10.00
26 вересня
10.00
3,17 вересня
13 вересня
11.00
27 вересня
11.00

Висвітлення роботи голови райдержадміністрації,
заступників на офіційному веб-сайті РДА
Підготовка розпоряджень з кадрових питань

Кузнецова Л.В.
Андрющенко Л.В.
Щебетун І.Г.

На виконання Указу Президента України
№ 109/208 від 7 лютого 2008 року та згідно
графіку прийомів затвердженого головою
райдержадміністрації 28 березня 2008 року
Особистий прийом у голови райдержадміністрації Кімната для прийому
громадян
Організація проведення «Прямої гарячої лінії»
Приймальна кімната
головою райдержадміністрації
райдержадміністрації
Виїзний прийом голови райдержадміністрації у
Приміщення сільської
Старовірівську сільську раду
ради
Виїзний прийом голови райдержадміністрації у
Приміщення сільської
Просянську сільську раду
ради
Особистий прийом у першого заступника голови
Кімната для прийому
райдержадміністрації
громадян
Виїзний прийом першого заступника голови
Приміщення сільської
райдержадміністрації у Охоченську сільську раду ради
Виїзний прийом першого заступника голови
райдержадміністрації у Бірківську селищну раду
Особистий прийом у заступника голови
райдержадміністрації
Виїзний прийом заступника голови
райдержадміністрації у Одринську сільську раду
Виїзний прийом заступника голови
райдержадміністрації у Ватутінську сільську раду

Приміщення селищної
ради
Кімната для прийому
громадян
Приміщення сільської
ради
Приміщення сільської
ради

Петришина Я.В..
Петришина Я.В.
Петришина Я.В.
Петришина Я.В.
Руднєв О.О.
Петришина Я.В.
Руднєв О.О.
Петришина Я.В.
Руднєв О.О.
Петришина Я.В.
Кузьоменський О.Б.
Петришина Я.В.
Кузьоменський О.Б.
Петришина Я.В.
Кузьоменський О.Б.
Петришина Я.В.

18.

1 вересня

Організація та проведення першого дзвоника в
загальноосвітніх закладах району
Проведення профілактичних рейдів по
запобіганню бездоглядності, безпритульності,
злочинності серед дітей

Загальноосвітні заклади
району
Місця масового
відпочинку молоді,
комп’ютерний салон,
автовокзал, залізничний
вокзал
Районний будинок
культури
Мала зала РБК

Кузьоменський О.Б.
Іващенко Л.М..
Несміян В.В.
Щербакова Ю.В.
Попазова Л.М.

19.

4,14,18,26
вересня

20.

5 вересня

21.

7 вересня

22.

8 вересня

Семінар-нарада працівників закладів культури
району
Відзначення спортсменів, тренерів, викладачів
фізичного виховання з нагоди Дня фізичної
культури та спорту
День села та річниця визволення с. Вільховатка

с. Вільховатка

Заступники голови
РДА

23.

10 вересня

Аналіз розпоряджень голови райдержадміністрації

Петришина Я.В.

24.

10 вересня

Аналіз засідань колегій райдержадміністрації

Андрющенко Л.В.

25.

10-20 вересня

26.

до 10 вересня

27.

11 вересня

28.

12 вересня

Організаційне забезпечення перевірки
управліннями і відділами райдержадміністрації
діяльності органів місцевого самоврядування
району з питань здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади
Рокитненської сільської ради
Підготовка плану роботи оргвідділу на ІУ квартал
2012 року
Нарада з агрономами сільськогосподарських
підприємств району з питання посіву озимих
культур під урожай 2013 року
Засідання спостережної комісії

Кузьоменський О.Б.
Лебеденко А.В.
Кузьоменський О.Б.
Божедай В.Д.

Рокитненська сільська
рада

Товстик О.М.
Андрющенко Л.В.

Відділ організаційнокадрової роботи
Зала засідань
райдержадміністрації

Андрющенко Л.В.
Пелехата Т.О.
Руднєв О.О. Ляшенко
А.Г.

Зала засідань
райдержадміністрації

Кузьоменський О.Б.
Мосенцев М.В.

29.

13 вересня

Мітинг присвячений визволенню с. Охоче

30.

14 вересня

Святкування Дня визволення смт. Нова Водолага
від німецько-фашистських загарбників

31.

14 вересня

Мітинг присвячений Дню визволення с.Сосонівка

32.

14 вересня

Мітинг присвячений Дню с.Ордівка.

33.

15 вересня

День визволення с.Мелихівка

34.

15 вересня

Концерт присвячений Дню села .Охоче

35.

15 вересня

36.

16 вересня

37.

16 вересня

Концерт присвячений Дню села та визволення
с.Знам’янка «Гріє душу село, моє рідне село».
Урочистості з нагоди визволення с.Станичне від
фашистський загарбників
Концерт до Дня визволення с.Караван

38.

17 вересня

39.

17 вересня

40.

18 вересня

41.

18 вересня

42.

18 вересня

Підготовка плану роботи оргвідділу на жовтень
2012 року
Мітинг до Дня визволення с.Старовірівка від
німецько- фашистських загарбників
Засідання комісії з питань захисту прав дитини
Засідання робочої групи з контролю за
розрахунками за спожиті енергоносії
Семінар-нарада з начальниками управлінь,
відділів, секторів та інших структурних
підрозділів райдержадміністрації з питання «Про
організаційні та методичні засади удосконалення

Охоченська сільська
рада
Площа «Перемоги»,
х. Булахи
Площа «Ювілейна»
Сосонівська сільська
рада
Ордівська сільська рада
Мелихівська сільська
рада
Охоченська сільська
рада
Знам’янська сільська
рада
Станичненська сільська
рада
Караванська сільська
рада
Відділ організаційнокадрової роботи
Старовірівська сільська
рада
Зала засідань
райдержадміністрації
Мала зала засідань
райдержадміністрації
Мала зала засідань
райдержадміністрації

Заступники голови
РДА
Заступники голови
райдержадміністрації.
Управління, відділи,
сектори
Заступники голови
РДА
Заступники голови
РДА
Заступники голови
РДА
Заступники голови
РДА
Заступники голови
РДА
Заступники голови
РДА
Заступники голови
РДА
Андрющенко Л.В.
Пелехата Т.О.
Заступники голови
РДА
Ротач С.О.
Несміян В.В.
Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Кулик І.О.

системи роботи з контрольними документами
Перевірка стану виконання управліннями та
відділами райдержадміністрації Законів України
та підзаконних актів органів виконавчої влади
Засідання робочої групи з питань забезпечення
безпечної експлуатації безхазяйних енергетичних
об’єктів та тих що не належать абонентам, які його
не використовують та не обслуговують належним
чином
Підготовка плану роботи райдержадміністрації на
жовтень 2012 року
Підготовка плану роботи апарату
райдержадміністрації на жовтень 2012 року
Підготовка плану роботи райдержадміністрації на
ІУ квартал 2012 року
Підготовка плану роботи апарату
райдержадміністрації на ІУ квартал 2012 року
Засідання Ради по роботі з кадрами

43.

19 вересня

44.

20 вересня

45.

до 20 вересня

46.

до 20 вересня

47.

до 20 вересня

48.

до 20 вересня

49.

20 вересня

50.

21 вересня

51.

22 вересня

Засідання конфліктної комісії з питань
призначення та виплати житлових субсидій та
соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям
Концерт присвячений Дню села

52.

25 вересня

Засідання Координаційної ради у справах дітей

53.

27 вересня

54.

24 вересня

Засідання постійно діючої комісії з питань
розгляду звернень громадян
Засідання колегії районної державної
адміністрації з питань:
- Про організацію роботи з контрольними

Сектор контролю

Кулик І.О.

Зала засідань
райдержадміністрації

Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.

Відділ організаційнокадрової роботи
Відділ організаційнокадрової роботи
Відділ організаційнокадрової роботи
Відділ організаційнокадрової роботи
Мала зала засідань
райдержадміністрації
Зала засідань
райдержадміністрації

Андрющенко Л.В.
Пелехата Т.О.
Андрющенко Л.В.
Пелехата Т.О.
Андрющенко Л.В.
Пелехата Т.О.
Андрющенко Л.В.
Пелехата Т.О.
Товстик О.М.
Андрющенко Л.В.
Кузьоменський О.Б.
Мосенцев М.В.

Рокитненська сільська
рада
Зала засідань
райдержадміністрації
Зала засідань
райдержадміністрації
Зала засідань
райдержадміністрації

Заступники голови
РДА
Кузьоменський О.Б.
Несміян В.В.
Ротач С.О.
Петришина Я.В.
Руднєв О.О.
Кузьоменський О.Б.

документами та стан виконавської дисципліни в
управліннях, відділах, секторах та інших
структурних підрозділах РДА за 9 місяців 2012
року

Цимбал Н.О.
Кулик І.О.
Бондар С.Д.

-Про хід виконання Програми підвищення
енергоефективності та зменшення споживання
енергоресурсів по Нововодолазькому району на
2011-2014 рр.
В порядку контролю:
Про хід виконання пріоритетних напрямків
роботи райдержадміністрації

55.
56.

25 вересня
28 вересня

57.

28 вересня

58.

28 вересня

59.

щопонеділка

60.

щоп’ятниці

Про хід виконання Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності,
постанови КМУ від 25.05.2011 «Про
містобудівний кадастр»
Нарада директорів закладів освіти району
Нарада з головними спеціалістами
сільськогосподарських підприємств району по
проведенню сільськогосподарських робіт у 2013
році
Засідання галузевої ради підприємців з питань
торгівлі
Засідання галузевої ради підприємців з питань
сільського господарства
Проведення практичних занять з відповідальними
за архів та діловодство в установах та організаціях
району
Надання щотижневої інформації стосовно
суспільно-політичної ситуації в районі

Відділ освіти
Велика зала засідань

Іващенко Л.М.
Руднєв О.О. Ляшенко
А.Г.

Зала засідань
райдержадміністрації
Зала засідань
райдержадміністрації
Архівний відділ

Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Єніна М.Б.
Кузнецова Л.В.

61.

щочетверга

Підготовка плану основних заходів РДА на
наступний тиждень
Підготовка звіту за минулий тиждень та план
роботи РДА на наступний
Збір, систематизація, накопичення та
оприлюднення публічної інформації на
офіційному веб-сайті
Засідання комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
Аналіз стану своєчасності надходження
інформаційних матеріалів від управлінь і відділів
райдержадміністрації про хід виконання Законів
та підзаконних актів органів виконавчої влади
України

62.

щоп’ятниці

63.

64.

по мірі
надходження
матеріалів
протягом місяця

65.

постійно

66.
67.

при потребі
по мірі
необхідності

68.

69.

по мірі
надходжень
лікарняних
листів
протягом місяця

70.

протягом місяця

Висвітлення діяльності райдержадміністрації в
засобах масової інформації

Кузьоменський О.Б.
Кузнецова Л.В.

71.

протягом місяця

Забезпечення участі представників політичних
партій у заходах, які проводяться під час
святкування державних свят, досягати
взаємопорозуміння при організації політичних

Кузьоменський О.Б.
Кузнецова Л.В.

Підготовка нагородних матеріалів
Засідання постійно діючої комісії по списанню
матеріальних цінностей з балансу
райдержадміністрації
Засідання постійно діючої комісії із
загальнообов’язкового соціального страхування
Засідання комісії з інвентаризації матеріальних
цінностей та інших статей балансу

Сектор контролю
Зала засідань
райдержадміністрації

Відділ фінансово –
господарського
забезпечення
Відділ фінансово –
господарського
забезпечення
Відділ фінансово –
господарського
забезпечення

Андрющенко Л.В.
Пелехата Т.О.
Андрющенко Л.В.
Пелехата Т.О.
Кулик І.О.
Руднєв О.О.
Євсюков С.Г.
Кулик І.О.

Андрющенко Л.В.
Чепеленко Л.С.
Чепеленко Л.С.

Чепеленко Л.С.

акцій
Надання інформації про роботу
райдержадміністрації до Веб-сайту
облдержадміністрації
Робота з виборцями, стосовно підтвердження
виборчої адреси та перевірки своїх персональних
даних

72.

протягом місяця

73.

протягом місяця

74.

протягом місяця

Проведення візуального та автоматизованого
контролю даних виборців

75.

протягом місяця

Проведення уточнення персональних даних
виборців

76.

8 вересня

Участь підприємств району у Великому
Слобожанському ярмарку

77.

по мірі
необхідності
по мірі
необхідності

Засідання комісії по розгляду питань, пов’язаних
із встановленням статусу учасника війни
Засідання тимчасової надзвичайної комісії щодо
своєчасності сплати податків, зборів, виплати
заробітної плати, інших соціальних виплат
Семінар-нарада для сільських, селищних рад

Зала засідань
райдержадміністрації
Зала засідань
райдержадміністрації

Обстеження сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах на території сільських рад
Обстеження умов проживання в сім’ях опікунів
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
Участь у судових засіданнях районного суду щодо
позбавлення батьківських прав

Сім’ї

78.

79.

протягом місяця

80.

протягом місяця

81.

протягом місяця

82.

протягом місяця

Кузьоменський О.Б.
Швець Р.В.
Відділ ведення
Державного реєстру
виборців

Миргород І.О.

Відділ ведення
Державного реєстру
виборців
Відділ ведення
Державного реєстру
виборців
м.Харків,
пл. Свободи

Миргород І.О.

Мала зала засідань

Сім’ї

Миргород І.О.
Ротач С.О.
Руднєв О.О.
Кузьоменський О.Б.
Цимбал Н.О.
Кузьоменський О.Б.
МосенцевМ.В.
Ротач С.О.
Кузьоменський О.Б.
Мосенцев М.В.
Кузьоменський О.Б.
Несміян В.В.
Кузьоменський О.Б.
Несміян В.В.
Кузьоменський О.Б.
Несміян В.В.
Несміян В.В.

83.

протягом місяця

Обстеження умов проживання прийомних сімей

Прийомні сім’ї

84.

протягом місяця

85.

протягом місяця

86.

протягом місяця

Реєстрація підприємницької діяльності фізичних
та юридичних осіб
Надання відомостей з Єдиного державного
реєстру
Робота Єдиного дозвільного офісу

Кабінет державного
реєстратора
Кабінет державного
реєстратора
Адміністратор

87.

протягом місяця
протягом місяця

Організація та проведення І етапу Всеукраїнського
рейду «Урок» в районі
Виїзд до сільськогосподарських підприємств
с/г підприємства
району з питань тваринництва та рослинництва

Керівник апарату районної державної адміністрації

Андрющенко 4-21-04

Кузьоменський О.Б.
Несміян В.В.
Микитенко Л.І.
Микитенко Л.І.
Барабаш С.С.
Несміян В.В.
Іващенко Л.М.
Спеціалісти
управління АПК

О.М. Товстик

