ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови районної державної
адміністрації
16.12.2011 р. № 729

ПЛАН
роботи районної державної адміністрації
на І квартал 2012 року
№
п/п
1

2.1.

Назва заходу
2
І. Спільні засідання колегії районної державної
адміністрації та зборів активу району
(за окремим планом)
ІІ. Питання для розгляду в робочому порядку:
а) підготовка проектів розпоряджень голови
райдержадміністрації
Про призов громадян України на строкову військову
службу

Дата
виконання
3
4 понеділок
щомісяця

лютий

2.2.

Підготовка розпоряджень з кадрових питань

2.3.

Підготовка розпоряджень із земельних питань

2.4.

Підготовка розпоряджень за рішеннями колегії

2.5.

Підготовка розпорядження про стан виконання
Програми економічного і соціального розвитку району
на 2011 рік
Підготовка розпоряджень про надання одноразової
при потребі
матеріальної допомоги малозабезпеченим особам

2.6.

протягом
кварталу
протягом
кварталу
протягом
кварталу
березень

Готують матеріали
4
Структурні підрозділи
райдержадміністрації

Відповідальний за
підготовку
5
заступники голови
райдержадміністрації
/ згідно розподілу
обов'язків/

Сектор взаємодії з
правоохоронними органами,
оборонної, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи
Відділ організаційно-кадрової
роботи
Відділ земельних ресурсів

Шевченко О.І.

Відділ організаційно-кадрової
роботи
Управління економіки

Андрющенко Л.В.

Управління праці та соціального
захисту населення

Кузьоменський О.Б.
Бабченко Л.В.

Андрющенко Л.В.
Осіпова Л.Ю.
Бурле О.М.

Цимбал Н.О.

1

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

2.22.

б) вивчення питань з наступним інформуванням
керівництва райдержадміністрації
Аналіз виконання бюджету району за 2011 рік
Аналіз виконання зведеного бюджету району,
районного та місцевих бюджетів
Аналіз виконання плану роботи райдержадміністрації
за ІУ квартал 2011 року
Підготовка щомісячних планів роботи
райдержадміністрації
Підготовка щомісячних планів роботи апарату
райдержадміністрації
Підготовка плану роботи райдержадміністрації на ІІ
квартал 2012 року
Підготовка плану роботи апарату
райдержадміністрації на ІІ квартал 2012 року
Аналіз надання відомостей періодичного поновлення

лютийберезень
березень

Фінансове управління

Нетецька В.І.

Фінансове управління

Нетецька В.І.

до 15 січня

Відділ організаційно-кадрової
роботи
Відділ організаційно-кадрової
роботи
Відділ організаційно-кадрової
роботи
Відділ організаційно-кадрової
роботи
Відділ організаційно-кадрової
роботи
Відділ ведення Державного реєстру
виборців
Сектор контрою

Андрющенко Л.В.

Кравцова І.О.

щомісяця

Відділ фінансово-господарського
забезпечення
Управління економіки

березень

Управління економіки

Цимбал Н.О.

щомісяця

Управління економіки

Цимбал Н.О.

щомісяця

Управління праці та соціального
захисту населення
Управління праці та соціального
захисту населення

Бабченко Л.В.

Управління праці та соціального
захисту населення

Бабченко Л.В.

щомісячно до
20 числа
щомісячно до
20 числа
до 20 березня
щоквартально
щомісяця

Аналіз роботи з питання забезпечення доступу до
публічної інформації
Аналіз фінансово-господарської діяльності
райдержадміністрації за 2011 рік
Аналіз роботи підприємств промисловості, транспорту,
будівництва
Аналіз стану виконання основних показників
Програми економічного і соціального розвитку району
Аналіз стану розрахунків за спожиті енергоносії
підприємствами, установами та населенням району
Аналіз стану погашення заборгованості з виплати
заробітної плати
Аналіз стану оплати праці в районі

щомісяця

Аналіз стану виробничого травматизму та охорони
праці на підприємствах, установах та організаціях

протягом
кварталу

січень

щомісяця

Андрющенко Л.В.
Пелехата Т.О.
Андрющенко Л.В.
Пелехата Т.О.
Андрющенко Л.В.
Пелехата Т.О.
Андрющенко Л.В.
Пелехата Т.О.
Миргород І.О.
Кулик І.О.

Цимбал Н.О.

Бабченко Л.В.
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2.23.
2.24.

2.25.
2.26.
2.27.
2.28.

району
Аналіз публікацій в місцевих засобах масової
інформації стосовно діяльності органів влади
Проведення організаційних та агітаційних заходів з
метою збільшення кількості передплатників на
державні періодичні видання у 2012 році
Надання щотижневої інформації стосовно суспільнополітичної ситуації в районі
Аналіз моніторингу навчальних досягнень учнів уІ
семестрі 2011-2012 років
Аналіз розвитку тваринницької галузі в районі та
вжиття заходів щодо її стабілізації
Обстеження комісійно технічного стану громадських
будівель

щомісяця
постійно
щоп’ятниці
січень
щомісяця
протягом
кварталу

2.29.

Обстеження будівель по безбар’єрній архітектурі

протягом
кварталу

2.30.

Обстеження безпечності експлуатації закладів освіти і
інженерних мереж

протягом
кварталу

2.31.

Аналіз стану розвитку дитячо - юнацького спорту в
районі за І квартал 2012 року
Аналіз стану розвитку фізичної культури і спорту в
районі за І квартал 2012 року
Аналіз стану виконання районного плану спортивномасових заходів за І квартал 2012 року
Перевірка стану виконання управліннями і відділами
райдержадміністрації Законів України та підзаконних
актів органів виконавчої влади

березень

2.32.
2.33.
2.34.

березень
березень
щомісяця

Сектор з питань внутрішньої
політики
Сектор з питань внутрішньої
політики
Сектор з питань внутрішньої
політики
Відділ освіти
Управління агропромислового
розвитку
Відділ містобудування, архітектури
та житлово-комунального
господарства
Відділ містобудування, архітектури
та житлово-комунального
господарства
Відділ містобудування, архітектури
та житлово-комунального
господарства
Відділ з питань фізичної культури і
спорту
Відділ з питань фізичної культури і
спорту
Відділ з питань фізичної культури і
спорту
Сектор контролю

Іващенко Л.М.
Ляшенко А.Г.
Бондар С.Д.
Бондар С.Д.
Бондар С.Д.
Божедай В.Д.
Божедай В.Д.
Божедай В.Д.
Кулик І.О.

ІІІ. Вивчення роботи на місцях, надання практичної
допомоги, взаємодія з органами місцевого
3

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

самоврядування
Аналіз надходжень доходів до районного бюджету та
вживання заходів щодо ефективного використання
бюджетних коштів разом із сільськими, селищними
радами, податковою інспекцією, управлінням
Державного казначейства
Аналіз роботи з питання забезпечення доступу до
публічної інформації
Проведення роботи з наповнення офіційного сайту
РДА
Реєстрація підприємницької діяльності фізичних та
юридичних осіб
Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
Перевірка роботи із зверненнями громадян в
структурних підрозділах РДА
Робота Єдиного дозвільного офісу
Перевірка окремих питань стану цивільної оборони,
захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру
Перевірка готовності органів місцевого
самоврядування до пропуску весняного паводку,
льодоходу і дощових паводків у 2012 році
Проведення державного технічного огляду тракторів,
самохідних машин, тракторних причепів
Участь керівництва райдержадміністрації в роботі
сесій районної, сільських, селищних рад та засіданнях
виконкомів сільських, селищних рад
Проведення правової експертизи рішень виконавчих
комітетів сільських (селищних) рад по виконанню
делегованих повноважень
Забезпечення надходження до райдержадміністрації
рішень виконавчих комітетів сільських (селищних) рад

протягом
кварталу

Фінансове управління

Нетецька В.І.

щомісяця

Сектор контролю

Кулик І.О.

постійно

Сектор контролю

Кулик І.О.

протягом
кварталу
протягом
кварталу
за окремим
графіком
протягом
кварталу
протягом
кварталу

Державний реєстратор

Микитенко Л.І.

Кабінет державного реєстратора

Микитенко Л.І.

Загальний відділ

Петришина Я.В.

Адміністратор

Барабаш С.С.

Відділ з питань надзвичайних
ситуацій

Євсюков С.Г.

лютийберезень

Відділ з питань надзвичайних
ситуацій

Євсюков С.Г.

лютийберезень

Головний спеціаліст юридичного
відділу, інспектор Державного
технічного нагляду
Відділ організаційно - кадрової
роботи

Дзюба О.А.

щоквартально

Юридичний відділ

Товстик О.М.

протягом
кварталу

Відділ організаційно - кадрової
роботи

Андрющенко Л.В.

протягом року

Осіпов С.В.
Андрющенко Л.В.
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3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.
3.19.
3.20.

3.21.

3.22.

по виконанню делегованих повноважень
Організаційне забезпечення перевірок управліннями і
відділами райдержадміністрації діяльності органів
місцевого самоврядування району з питань здійснення
делегованих повноважень органів виконавчої влади
Підготовка інформації про роботу із здійснення
контролю за виконанням органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень органів
виконавчої влади в районі за 2011 рік
Співпраця із сільськими, селищними радами щодо:
- узагальнення інформації щодо планування засідань
виконкомів та сесій сільських (селищних) рад
- перевірка та оновлення планів робіт виконавчих
комітетів
Перевірка стану організації профілактично-виховної
роботи по попередженню правопорушень серед учнів
навчальних закладів району
Обстеження умов утримання та виховання дітей, які
опинилися у складних життєвих обставинах
Обстеження умов проживання дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
Спільні профілактичні рейди по запобіганню
бездоглядності, безпритульності, злочинності серед
неповнолітніх
Надання методичної та практичної допомоги
установам та організаціям з питання впорядкування
архівних документів
Надання послуг підприємствам та установам у
проведенні експертизи цінності документів та їх
наукової обробки

березень

Відділ організаційно - кадрової
роботи

Андрющенко Л.В.

до 10 січня

Відділ організаційно - кадрової
роботи

Андрющенко Л.В.
Пелехата Т.О.

щомісяця

Відділ організаційно - кадрової
роботи
Відділ організаційно - кадрової
роботи
Служба у справах дітей

Пелехата Т.О.

протягом
кварталу
протягом
кварталу
щомісяця

Служба у справах дітей

Синенко Г.В.

Служба у справах дітей

Синенко Г.В.

Служба у справах дітей Відділ
освіти

Кузьоменський О.Б.
Синенко Г.В.

протягом
кварталу

Архівний відділ

Єніна М.Б.

січень-лютий

Архівний відділ

Єніна М.Б.

щоквартально
протягом
кварталу

Пелехата Т.О.
Синенко Г.В.

ІУ. Контроль за виконанням документів
5

Законів України:
“Про місцеві державні адміністрації»

протягом
кварталу

Управління, відділи, сектори
райдержадміністрації

«Про органи місцевого самоврядування»

протягом
кварталу

Управління, відділи, сектори
райдержадміністрації

«Про державну службу»

протягом
кварталу

Управління, відділи, сектори
райдержадміністрації

Про боротьбу з корупцією
“Про звернення громадян”

протягом
кварталу

Управління, відділи, сектори
райдержадміністрації

«Про доступ до публічної інформації

щоквартально

Управління, відділи, сектори
райдержадміністрації

«Про захист персональних даних»

протягом року

“Про правовий режим воєнного стану”

протягом
кварталу

“Про державну таємницю

протягом
кварталу

«Про оплату праці»

протягом
кварталу

Управління, відділи, сектори
райдержадміністрації
Сектор взаємодії з
правоохоронними органами,
оборонної, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи
Сектор взаємодії з
правоохоронними органами,
оборонної, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи
Управління, відділи, сектори
райдержадміністрації

«Про зайнятість населення»
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців»

протягом
кварталу
протягом
кварталу

Управління праці та соціального
захисту населення
Державний реєстратор

«Про господарські товариства»»

протягом року

Державний реєстратор

Заступники голови
РДА; начальники
управлінь і відділів
Заступники голови
РДА; начальники
управлінь і відділів
Заступники голови
РДА; начальники
управлінь і відділів
Заступники голови
РДА; начальники
управлінь і відділів
Заступники голови
РДА; начальники
управлінь і відділів
Заступники голови
РДА
Шевченко О.І.

Шевченко О.І.

Заступники голови
РДА; начальники
управлінь і відділів
Бабченко Л.В.
Микитенко Л.І.
Микитенко Л.І.
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«Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності»
« Про освіту», «Про загальну середню освіту»
«Про державний бюджет на 2012 рік»
«Про охорону дитинства»

4.2

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні
установи для дітей» щодо здійснення контролю за
організацією виховної роботи у загальноосвітніх і
позашкільних закладах за місцем проживання
«Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Указів Президента України:
від 29.01.2001 р № 62/2001 «Про заходи щодо
забезпечення захисту майнових прав селян у процесі
реформування аграрного сектора економіки»
від 20.03.2008 р № 244/2008 «Про додаткові заходи
щодо підвищення якості освіти в Україні»
Указ від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування»
від 01.06.2005 р № 900/2005 «Про першочергові заходи
щодо створення сприятливих умов життєдіяльності
осіб з обмеженими фізичними можливостями»
“ Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”

4.3.

«Про додаткові заходи захисту прав та законних
інтересів дітей»
Постанов Кабінету Міністрів України:

постійно

Державний адміністратор

Барабаш С.С.

протягом
кварталу
протягом
кварталу
протягом
кварталу
протягом
кварталу

Відділ освіти

Іващенко Л.М.

Фінансове управління

Нетецька В.І.

Служба у справах дітей

Синенко Г.В.

Служба у справах дітей

Синенко Г.В.

протягом
кварталу

Служба у справах дітей

Синенко Г.В.

протягом
кварталу

Управління агропромислового
розвитку

Ляшенко А.Г.

протягом
кварталу
протягом
кварталу

Відділ освіти

Іващенко Л.М.

Загальний відідл

Петришина Я.В.

протягом
кварталу

Управління праці та соціального
захисту населення

Бабченко Л.В.

протягом
кварталу
протягом
кварталу

Служба у справах дітей

Синенко Г.В

Служба у справах дітей

Синенко Г.В
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4.4.

від 29.09.2010 № 897 «Про затвердження Порядку
використання у 2010 році коштів стабілізаційного
фонду для державної підтримки виробництва продукції
рослинництва»
від 17.10.1997 №1153 «Про затвердження примірної
інструкції з діловодства у Міністерствах інших
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади» (зі змінами)
від 14.04.1997 р №348 «Про затвердження інструкції з
діловодства за зверненнями громадян в органах
державної влади і місцевого самоврядування,
об’єднання громадян, на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форм власності, засобах
масової інформації»
від 28.11.2011 №1205 «Про заходи щодо підготовки і
проведення Всеукраїнського перепису населення»
від 21.05.2009 року № 526 «Про заходи щодо
упорядкування видачі документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності»
від 05.04.1994 р № 225 «Про порядок повідомної
реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних
договорів»
«Про невідкладні заходи щодо запровадження
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу
якості освіти»
Розпоряджень голови обласної державної
адміністрації:
від 08.12.2005 року № 615 “Про організацію контролю
за здійсненням органами місцевого самоврядування
області делегованих повноважень органів виконавчої
влади”
від 29.07.2011 року № 430 «Про стан підготовки до
проведення Євро 2012»

протягом
кварталу

Управління агропромислового
розвитку

Ляшенко А.Г

постійно

Загальний відділ

Петришина Я.В.

протягом
кварталу
постійно

Управління економіки

Цимбал Н.О.

Державний адміністратор

Барабаш С.С.

протягом
кварталу

Управління праці та соціального
захисту населення

Бабченко Л.В.

протягом
кварталу

Відділ освіти

Іващенко Л.М.

протягом
кварталу

Управління, відділи, сектори
райдержадміністрації

щомісяця

Управління економіки

Начальники
управлінь, відділів,
секторів
райдержадміністрації
Цимбал Н.О.

постійно
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4.5.

від 03.08.2006 року № 409 «Про забезпечення сімейних
форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування»
від 25.10.2006 року № 01-24/5317 «Забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування»
від 28.11.2002 р № 510 «Про заходи щодо
врегулювання земельний і майнових відносин в умовах
поглиблення процесів реформування в аграрному
секторі економіки області»
від 13.04.2009 р. № 180 «Про розвиток
підприємництва»
від 25.05.2010 року №250 «Про робочу групу з
безпечної експлуатації енергетичних об’єктів»
«Про заходи щодо поліпшення діяльності служби
дільничних інспекторів міліції»

протягом
кварталу

Служба у справах дітей

Синенко Г.В.

протягом
кварталу

Служба у справах дітей

Синенко Г.В.

протягом
кварталу

Управління агропромислового
розвитку

Ляшенко А.Г.

протягом
кварталу
протягом
кварталу
протягом
кварталу

Управління економіки

Цимбал Н.О.

Управління економіки

Цимбал Н.О.
Шевченко О.І.

від 06.09.2010 № 498 «Про звернення громадян»
від 9.12.2010р. № 689 «Про покращення рівня
виконавської дисципліни в роботі з документам
Розпоряджень голови РДА:
від 21.11.2011 року № 655 «Про заходи щодо
підготовки та проведення у 2012 році Року спорту та
здорового способу життя»

Щопонеділка
січень

Сектор взаємодії з
правоохоронними органами,
оборонної, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи
Загальний відділ
Сектор контролю

березень

Відділ фізичної культури і спорту

Божедай В.Д.

від 05.05.2010 № 300 «Про організацію оздоровлення
та відпочинку дітей в 2010-2015 роках»
від 14.08.2007 № 517 «Про комплексну оцінку
соціально-економічного розвитку»
від 28.03.2011 року № 127 «Про затвердження
програми побутового обслуговування»

протягом
кварталу
березень

Служба у справах дітей

Синенко Г.В.

Управління економіки

Цимбал Н.О.

січень

Управління економіки

Цимбал Н.О.

Петришина Я.В
Кулик І.О.
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4.6.

5.1
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

Регіональних та районних програм:
Загальнодержавна програма протидії захворюванню на
туберкульоз
Державна цільова програма «Цукровий діабет»
Програма забезпечення профілактики, допомоги та
лікування ВІЛ інфікованих та хворих на СНІД
Районна програма «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини на 20112016 роки»
У. Організаційна робота по розробці програм та
заходів райдержадміністрації
Програма економічного і соціального розвитку району
на 2012 рік
Розробка Програми розвитку культури
Нововодолазького району на 2012-2015 роки
Організація особистого прийому у голови
райдержадміністрації та його заступників
Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного
подання державними службовцями відомостей про
доходи, зобов`язань фінансового характеру
Розробка Комплексної програми по роботі з кадрами
на 2012 рік
Проведення щорічної оцінки держапвними
службовцями
УІ. Робота по налагодженню громадських відносин
та формування інформаційного простору в районі
Висвітлення діяльності райдержадміністрації в засобах
масової інформації

січень

Центральна районна лікарня

Шапран А.Б

січень
січень

Центральна районна лікарня
Центральна районна лікарня

Шапран А.Б
Шапран А.Б

протягом
кварталу

Служба у справах дітей

Синенко Г.В.

-----

-----

-----

лютий

Управління економіки

Цимбал Н.О.

протягом
кварталу
відповідно
графіків
до 1 квітня

Відділ культури і туризму

Лебеденко А.В.

Загальний відділ

Петришина Я.В.

Відділ організаційно-кадрової
роботи

Андрющенко Л.В.
Осіпова Л.Ю.

до 20 січня

Відділ організаційно-кадрової
роботи
Відділ організаційно-кадрової
роботи

Андрющенко Л.В.
Осіпова Л.Ю.
Андрющенко Л.В.
Осіпова Л.Ю.

постійно

Сектор з питань внутрішньої
політики апарату

Управління, відділи,
сектори РДА

Проведення роботи з наповнення офіційного сайту
РДА
Підготовка щотижневого звіту та плану роботи РДА

постійно

Сектор контрою

Кулик І.О.

щоп’ятниці

Андрющенко Л.В.

Надання інформації про роботу райдержадміністрації
до Веб-сайту облдержадміністрації

щомісяця

Відділ організаційно-кадрової
роботи
Управління, відділи, сектори
райдержадміністрації

лютий

Управління, відділи,
сектори РДА
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7.1.
7.2.
7.3.

УІІ. Наради, засідання комісій, робочих груп,
семінари, навчання
Розширені наради у голови районної державної
адміністрації
Робота «гарячої лінії» та телефону довіри
Участь у обласних та республіканських селекторних
нарадах
Засідання робочої групи з питань реформування
житлово-комунального господарства

щопонеділка
щомісяця
щоп’ятниці

Осіпов С.В.
Андрющенко Л.В.
Петришина Я.В
Петришина Я.В.
Руднєв О.О.
Бондар С.Д.

щомісяця
лютий

Управління економіки

січень

Управління економіки

лютий

Управління економіки

січень

Управління економіки

7.10.

Засідання робочої групи з контролю за розрахунками
за спожиті енергоносії
Засідання Координаційної групи з питань захисту прав
споживачів
Засідання Координаційної ради з питань розвитку
підприємництва
Засідання координаційної групи з питань організації
роботи щодо недопущення необґрунтованого
підвищення споживчих цін
Засідання Координаційної ради з питань безпеки
дорожнього руху
Форум місцевого розвитку

Відділ містобудування, архітектури
та житлово-комунального
господарства
Управління економіки

при потребі

Управління економіки

7.11.

Засідання галузевої ради підприємців з питань торгівлі

щомісяця

Управління економіки

7.12.

Засідання галузевої ради підприємців з питань
сільського господарства
Засідання районної робочої групи з питань
раціонального та ефективного використання земель та
запобігання порушенням земельного законодавства
Засідання спостережної комісії

щомісяця

Управління економіки

щотижнево

Управління економіки

березень

Засідання Ради з питань надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення
Засідання конфліктної комісії з питань призначення та

при потребі

Управління праці та соціального
захисту населення
Управління праці та соціального
захисту населення
Управління праці та соціального

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

7.13.

7.14.
7.15.

березень

Управління, відділи, сектори
райдержадміністрації
Загальний відділ
Загальний відділ

щомісяця

Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Руднєв О.О.
Цимбал Н.О.
Кузьоменський О.Б.
Бабченко Л.В.
Кузьоменський О.Б.
Бабченко Л.В.
Кузьоменський О.Б.
11

7.23.

виплати житлових субсидій та соціальних допомог
малозабезпеченим сім’ям
Засідання тимчасової надзвичайної комісії щодо
своєчасності сплати податків, зборів, виплати
заробітної плати, інших соціальних виплат
Нарада з головними бухгалтерами та головними
зоотехніками сільськогосподарських підприємств
Нарада з керівниками та головними спеціалістами
сільськогосподарських підприємств з питання
проведення сільськогосподарських робіт у 2012 році
Засідання комісії з питань організації приймання
бланків свідоцтва про державну реєстрацію юридичної
особи, бланків свідоцтва про державну реєстрацію
фізичної особи-підприємця та бланків довідки з ЄДР
про резервування найменування юридичної особи,
витягу та довідки з ЄДР
Засідання постійно діючої комісії із
загальнообов’язкового соціального страхування
Засідання постійно діючої комісії по списанню
матеріальних цінностей з балансу
райдержадміністрації
Нарада з директорами загальноосвітніх навчальних
закладів
Засідання колегії відділу освіти

7.24

Наради працівників культури району

щомісяця

Відділ культури і туризму

7.25.

Засідання координаційної ради з питань охорони
здоров’я та медичної допомоги населенню району
Засідання районної ради протидії туберкульозу та ВІЛінфекції /СНІДУ
Засідання Ради протидії злочинності та корупції при
райдержадміністрації

березень

Центральна районна лікарня

березень

Центральна районна лікарня

березень

Сектор взаємодії з
правоохоронними органами,
оборонної, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи

7.16.

7.17.
7.18.

7.29.

7.20.
7.21.

7.22.

7.26.
7.27.

захисту населення

Бабченко Л.В.

27 січня

Управління праці та соціального
захисту населення

Кузьоменський О.Б.
Бабченко Л.В.

щомісяця

Управління агропромислового
розвитку
Управління агропромислового
розвитку

Ляшенко А.Г.

березень

Держаний реєстратор

Микитенко Л.І.

протягом
кварталу
протягом
кварталу

Відділ фінансово-господарського
забезпечення
Відділ фінансово-господарського
забезпечення

Кравцова І.О.

щомісяця

Відділ освіти

лютий

Відділ освіти

Кузьоменський О.Б.
Іващенко Л.М.
Кузьоменський О.Б.
Іващенко Л.М.
Кузьоменський О.Б.
Лебеденко А.В.
Кузьоменський О.Б.
Шапран А.Б.
Кузьоменський О.Б.
Шапран А.Б.
Шевченко О.І.

березень

Руднєв О.О.
Ляшенко А.Г.

Кравцова І.О.
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7.28.

Нарада керівного складу цивільної оборони району

січень

7.29.

Засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС

лютий

7.30.

березень

7.31.

Навчання з відповідальними за кадрове діловодство в
управліннях і відділах райдержадміністрації
Проведення навчань державних службовців

7.32.

Засідання ради по роботі з кадрами

за окремим
планом
лютий

7.33.

Засідання конкурсної комісії

при потребі

7.34.

Семінар-навчання з працівниками
райдержадміністрації
Засідання комісії з питань розгляду звернень громадян
Нарада щодо виконання вимог ЗУ «Про доступ до
публічної інформації»
Педагогічна нарада з тренерами ДЮСШ про підсумки
роботи ДЮСШ та розвиток дитячо-юнацького спорту
в районі у 2011 році
Збори спортивного активу району

березень

Службові наради з відповідальними за фізкультурнооздоровчу роботу в районі
Засідання комісії з питань захисту прав дитини

щоп’ятниці

Семінар-нарада для сільських та селищних голів,
уповноважених з прав дитини, голів громадських та
опікунських рад
Засідання координаційної ради у справах дітей

7.35.
7.36.
7.37

7.38
7.39.
7.40.
7.41.

7.42.

8.1

УІІІ Інші заходи
Підготовка нагородних матеріалів для розгляду комісії
з питань нагород обласної державної адміністрації

Відділ з питань надзвичайних
ситуацій
Відділ з питань надзвичайних
ситуацій
Відділ організаційно-кадрової
роботи
Відділ організаційно-кадрової
роботи
Відділ організаційно-кадрової
роботи
Відділ організаційно-кадрової
роботи
Відділ організаційно-кадрової
роботи
Загальний відділ
Сектор контролю

Євсюков С.Г.

10 лютого

Відділ з питань фізичної культури
та спорту

Божедай В.Д.

28 березня

Божедай В.Д.

щомісяця

Відділ з питань фізичної культури
та спорту
Відділ з питань фізичної культури
та спорту
Служба у справах дітей

січень

Служба у справах дітей

лютий

Служба у справах дітей

Кузьоменський О.Б.
Синенко Г.В.

протягом
кварталу

Відділ організаційно-кадрової
роботи

Андрющенко Л.В.

щомісяця
січень

Євсюков С.Г.
Андрющенко Л.В.
Осіпова Л.Ю.
Андрющенко Л.В.
Осіпова Л.Ю.
Осіпов С.В.
Андрющенко Л.В.
Осіпов С.В.
Андрющенко Л.В.
Андрющенко Л.В.
Петришина Я.В
Кулик І.О.

Божедай В.Д.
Кузьоменський О.Б.
Синенко Г.В.
Кузьоменський О.Б.
Синенко Г.В.
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8.4

Участь у підготовці та проведенні заходів з нагоди
державних і професійних свят та ювілейних і
пам’ятних дат
Підведення підсумків районного конкурсу «Учитель
року-2011»
Організація відзначення державних і професійних
свят, історичних та пам'ятних дат:
Новорічних та Різдвяних свят,

8.5.

В т.ч. для дітей постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС
Дня соборності України
січень

Відділ культури і туризму

8.6.

Дня захисника Вітчизни

лютий

Відділ культури і туризму

8.7.

Міжнародного жіночого Дня 8 Березня

березень

Відділ культури і туризму

8.8.

Дня працівників культури та аматорів народної
творчості
Організація та проведення районних і участь в
обласних конкурсах:
«Ми слобожани»
«Весняні дзвіночки»

березень

Відділ культури і туризму

лютий
лютийберезень
протягом
кварталу
протягом
кварталу

Відділ освіти
Відділ у справах сім'ї та молоді
Відділ освіти
Відділ з питань фізичної культури
та спорту
Відділ з питань фізичної культури
та спорту

8.2.

8.3

8.9.

8.10.
8.11.

Районні змагання з видів спорту згідно з календарним
планом спортивно-масових заходів на 2012 рік
Забезпечити участь спортсменів району в обласних та
всеукраїнських змаганнях згідно з положенням з видів
спорту

Начальник відділу організаційно-кадрової
роботи апарату районної державної адміністрації

протягом
кварталу

Відділ організаційно-кадрової
роботи

Андрющенко Л.В.

березень

Відділ освіти

Іващенко Л.М.

1-14 січня

Відділ культури і туризму
Відділ освіти
УПСЗН

Кузьоменський О.Б.
Лебеденко А.В.
Іващенко Л.М.
Бабченко Л.В.
Кузьоменський О.Б.
Іващенко Л.М.
Кузьоменський О.Б.
Іващенко Л.М.
Кузьоменський О.Б.
Лебеденко А.В.
Кузьоменський О.Б.
Лебеденко А.В.
Іващенко Л.М.
Кузьоменський О.Б.
Іващенко Л.М.
Божедай В.Д.
Божедай В.Д.

Л.В. Андрющенко
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