УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
&

2017 р.

Про план роботи районної
••
• •
•••
державної адміністрації
на II квартал 2017 року

Керуючись статтею 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», відповідно до п.2 Регламенту районної державної
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 01 жовтня 2015 року № 238 «Про Регламент Вижницької
районної державної адміністрації», з метою створення умов для послідовної
та узгодженої діяльності структурних підрозділів та апарату районної
державної адміністрації:
1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на 11
квартал 2017 року (додається).
2.
Керівникам
структурних підрозділів районної державної
адміністрації забезпечити реалізацію запланованих заходів у вказані терміни
та інформувати відділ організаційної роботи, документообігу і контролю
апарату райдержадміністрації до 5 липня 2017 року.
4. Відділу організаційної роботи, документообігу і контролю апарату
райдержадміністрації про виконання плану роботи районної державної
адміністрації за
11 квартал 2017 року інформувати голову
райдержадміністрації до 20 липня 2017 року.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Фуштея М.М.

Голова районної
державної адміністрації

Р.Сенчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації

«£Ь

А?

2017 р.№

■/'Я

ПЛАН РОБОТИ
районної державної адміністрації на II квартал 2017 року
№

О бґрунтування
н еобхідності
зд ій сн ен н я заходу

Зм іст заход ів

Терм ін
виконання

В ід п овід ал ьн і за
виконання

І. Колегії, наради та інші заходи за участю
голови райдержадміністрації Р.І.Сенчука
1.1. Колегії районної державної адміністрації
1.

2.

3.

4.

5.

Про підсумки соціальноекономічного розвитку
району за 1 квартал 2017
року
Про підсумки виконання
місцевих бюджетів
району за 1 квартал
2017 року та заходи
щодо їх виконання у
2017 році
Про стан охорони
культурної спадщини у
Вижницькому районі

3 метою аналізу
соціально-економічного
розвитку району

травень

Романюк І.Т.
Федорощак М.М.

Для забезпечення роботи
по виконанню місцевих
бюджетів

травень

Романюк І.Т.
Кириляк Л.І.

На виконання Закону
України «Про культурну
спадщину»

травень

Додяк Н.М.

Про хід виконання
«Комплексної програми
оновлення містобудівної
документації » та
реалізація Закону
України «Про
регулювання
містобудівної
діяльності» на території
району
Про
виконання
Розпорядження голови
РДА щодо проведення

Закон України «Про
регулювання
містобудівної діяльності»

червень

Ш вейко В.П.

3 метою обговорення і
вирішення поставлених
завдань

травень

Стратійчук І.І.

В ід м ітка
про
виконання

місячника
санітарної
очистки та благоустрою
населених
пунктів
Вижницького району
•

••

•

•

•••

1.2 Наради при голові районної державної адміністрації
Нарада про стан про плати за спожиті
енергоносії всіма
суб’єктами
господарювання району
Нарада з керівниками
структурних підрозді
лів, начальниками
управлінь, відділів,
служб
райдержадміністрації.
Нарада з керівниками
промислових
підприємств району

3 метою обговорення і
вирішення поставлених
завдань

травень

Настюк В.В.
Федорощак М.М.

3 метою обговорення і
вирішення поставлених
завдань, координації
роботи між управліннями,
відділами, службами
району.
3 метою обговорення і
вирішення поставлених
завдань

Щомісячно

Фуштей М.М.

за
необхідністю

Федорощак М.М.

9.

Нарада з керівниками
правоохоронних,
контролюючих, судових
органів району

щотижня

Сенчук Р.І.

10.

Нарада з керівниками
структурних підрозділів
райдержадміністрації,
керівниками
структурних підрозділів
територіальних органів
центральних органів
виконавчої влади та за
участю голів місцевих
рад району
Про підготовку
оздоровчих
закладів,пришкільних
таборів,таборів праці та
відпочинку до роботи в
літній період
Про хід проведення
весняного місячника
санітарної очистки та
благоустрою населених
пунктів району
Про укладання
договорів оренди на
земельні частки(паї),на
виконання Закону»Про
оренду землі» від
06.10.1998 №161-ХІУ

3 метою додержання
законності та
правопорядку,
конституційних прав і
свобод людини в районі
3 метою обговорення і
вирішення поставлених
завдань.

щомісячно

Фуштей М.М.

3 метою обговорення і
вирішення поставлених
завдань

травень

Стратійчук І.І.

3 метою обговорення і
вирішення поставлених
завдань

травень

Стратійчук І.І.

3 метою обговорення і
вирішення поставлених
завдань.

квітень

Будз А.Ю.

6.

7.

8.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Нарада про стан
профілактичної роботи
з попередження
дитячого травматизму в
закладах освіти району
Хід виконання
постанови КМУ № 340
від 25.04.2012р.щодо
державного
регулювання цін на
лікарські засоби
лікування осіб з
гіпертонічною
хворобою у
Вижницькому районі

На виконання Закону
України «Про охорону
дитинства»

протягом
кварталу

Андрич М.Г.

3 метою обговорення і
вирішення поставлених
завдань.

протягом
кварталу

М итринюк В.Ф.

Про порядок
проведення
інвентаризації земель на
виконання Постанови
Кабінету Міністрів
України «Про
затвердження порядку
проведення
інвентаризації
земель»від 23.05.2013
№513

3 метою обговорення і
вирішення поставлених
завдань.

протягом
кварталу

Будз А.Ю.

..
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•

•
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1.3 Засідання комітетів (рад) при голові районної державної адміністрації
17.

Засідання громадської
ради при
райдержадміністрації

3 метою співпраці органів
виконавчої влади з
громадськими організаціями

квітень

Королюк
Ю.Ю.

II. Колегії, наради, комітети, ради, комісії управлінь, відділів, служб
райдержадміністрації
Засідання колегій
відділу освіти
райдержадміністрації:

На виконання законів
України «Про освіту»
На виконання Указу
Президента України
від 30.09.2010 року №
926/2010 «Про заходи
щодо забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в
Україні»

Ради

протягом
кварталу

Андрич М.І.

19.

Засідання
координаційної ради
служби у справах дітей

На виконання Закону
України «Про органи
та служби у справах
дітей»

травень

Строїч Л.І.

20.

Згідно плану роботи

травень

Додяк Н.М.

21.

Засідання ради відділу
культури
Засідання експертної
ради з питань
книговидання

квітень

Королюк Ю.Ю.

22.

Опікунська рада >

. 3 метою забезпечення
в районі державної
політики
в
плані
книговидання
та
книготоргівлі
Згідно розпорядження
та
з
метою
призначення опікуна
над
недієздатною
особою

по
мірі
надходження

Войтенко О.Л.

Комітети
23.

Засідання
організаційних
комітетів з питань
підготовки та
проведення в районі
заходів з нагоди
відзначення державних,
професійних свят,
пам’ятних дат

3 метою належного
відзначення в районі
державних,
професійних свят,
пам’ятних дат

За необхідністю

Королюк Ю.Ю.

24.

Засідання комітету
забезпечення
доступності інвалідів та
інших мало мобільних
груп населення до
об»єктів соціальної та
інженерно-транспортної
інфраструктури

3 метою проведення
аналізу доступності
до всіх об»єктів
соціальної
інфраструктури
району

червень

Войтенко О.Л.

В порядку контролю

протягом
кварталу

Настюк В.В.
Федорощак М.М.

В порядку контролю

протягом
кварталу

Настюк В.В.
Федорощак М.М.

Для

щомісячно

Гелевич Є.В.

Наради
25.

26.

27.

Нарада про покращення
роботи підприємств
телефонного та
поштового зв’язку
Нарада про роботу
управління газового
господарства по
забезпеченню
стабільного постачання
природним газом
споживачів району
Нарада з

недопущення

розпорядниками та
одержувачами коштів
по головному
розпоряднику коштів
«районна державна
адміністрація»
28. Нарада про роботу
району електричних
мереж по забезпеченню
безперебійного
електропостачання
споживачів
29. Нарада про надані
послуги підприємствами
житлово-комунальних
господарств району та
стан проплат за них
ЗО. Нарада з агрономами
агроформувань та
фермерами району з
питань догляду за
посівами с/г культур,
боротьби зі шкідниками,
бур»янами, хворобами
рослин та заготівлі
кормів
Наради
відділу освіти
31.

32.

утворення
заборгованості
на
кінець
бюджетного
року

В порядку контролю

протягом
кварталу

Федорощак М.М.

В порядку контролю

протягом
кварталу

Федорощак М.М.

Для
забезпечення
організованого
та
якісного проведення
відповідних робіт

квітень

Вірста Г.В.

На виконання Указу щомісячно
Президента України
від 30.09.2010 року №
926/2010 «Про заходи
щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку
освіти
в
Україні»,
на
виконання Постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
12.04.2006р.
№646
«Про
затвердження
Інструкції з обліку
дітей
і
підлітків
шкільного
віку»,
Закону України «Про
оздоровлення
та
відпочинок
дітей»,
Указу
МОНУ
від
16.08.2004р.
№658
«Про
затвердження
порядку
державної
атестації
загальноосвітніх,
дошкільних
та
позашкільних
навчальних закладів»
Для
вивчення
та протягом
Нарада-зустріч з
надання
посильної кварталу
представниками
громадських організацій допомоги

Андрич М.Г.

Войтенко О.Л.

33.

34.

35.

36.

(чорнобильців,
афганців, репресованих,
інвалідів)
Нарада про роботу філії
«Вижницький
райавтодор» по
забезпеченню
попередження
травматизму на
автошляхах
Нарада з керівниками
ринків, торгівельних
майданчиків району
Нарада-семінар з питань
реалізації регулятррної
політики на території
району

Нарада-семінар з
керівниками закладів
освіти з питань
фінансовогосподарської
діяльності,
використання
затверджених
асигнувань та
роз’яснення
нормативних
документів

В порядку контролю

червень

Федорощак М.М.

3 метою координації
діяльності їх роботи

протягом
кварталу

Федорощак М.М.

3 метою дотримання протягом
норм Закону України кварталу
«про
засади
державної
регуляторної
політики»
На виконання Закону протягом
України
від кварталу
16.06.1999р. № 996XIV
«Про
бухгалтерський облік,
фінансову звітність в
Україні»

Федорощак М.М.

Андрич М.Г.
Кириляк Л.І.

2.1. Засідання комітетів, рад, комісій райдержадміністрації
37.

38.

39.

Засідання робочої групи
по проведенню
комплексної суцільної
експертизи складання,
виконання місцевих
бюджетів та контролю
за своєчасним і повним
справлянням платежів
Засідання постійної
комісії з питань
реалізації районною
державною
адміністрацією
повноважень в галузі
земельних відносин
Засідання робочої групи
з питань оптимізації
мережі бюджетних
установ, які
утримуються за рахунок
коштів місцевих
бюджетів району

Для
забезпечення
роботи по виконанню
місцевих
бюджетів
району

червень

Кириляк Л.І.

3 метою обговорення
і вирішення
поставлених завдань

щомісячно

Вірста Г.В.

Для
забезпечення
роботи по виконанню
місцевих
бюджетів
району

травень

Кириляк Л.І.

...

40.

Засідання постійно
діючої робочої групи
для забезпечення
соціальних гарантій
учасникам АТО

41.

Засідання робочої групи
з питань легалізації
виплати заробітної
плати та зайнятості
населення
Засідання комісії з
розгляду клопотань
щодо відзначення,
державними нагородами
України та іншими
відзнаками
Засідання комісії по
наданню матеріальних
допомог інвалідам та
малозабезпеченим
громадянам району

42.

43.

Згідно розпорядження
та
зх.
метою
забезпечення
належного медичного
та
соціального
обслуговування
учасників АТО
Згідно розпорядження
та з метою виявлення
тіньової зайнятості

по
мірі
необхідності

Войтенко О.Л.

квітень
травень
червень

Войтенко О.Л.

На виконання
Закону України «Про
місцеві державні
адміністрації»

за необхідністю

Фуштей М.М.

3 метою надання
матеріальних допомог

квітень
травень
червень

Войтенко О.Л.

44.

Комісія по розгляду
надання одноразової
грошової допомоги
переміщеним особам

Згідно розпорядження
та з метою надання
допомоги
переміщеним особам

по
мірі
надходження

Войтенко О.Л.

45.

Засідання спеціальної
комісії для вжиття
заходів щодо
запобігання різкому
безробіттю під час
масового вивільнення
працівників
Засідання Комісії з
питань захисту прав
дитини
Засідання комісії з
питань техногенноекологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Згідно розпорядження
та з метою
запобігання різкого
безробіття через
масове вивільнення
працівників

у
випадку
масового
вивільнення
роботодавцем
працівників

Войтенко О.Л.

46.

47.

48.

Засідання районної
евакуаційної комісії

49.

Засідання комітету з
конкурсних торгів

50.

Засідання робочої групи

щомісячно
3 метою захисту прав
та законних інтересів
дітей
протягом
3 метою підвищення
кварталу
готовності та
вдосконалення
районної ланки
територіальної
підсистеми ЕДС
цивільного захисту
протягом
3 метою підвищення
кварталу
готовності та
вдосконалення
районної ланки
територіальної
підсистеми ЕДС
цивільного захисту
за необхідністю
3 метою ефективного
здійснення процедур
закупівель
3 метою обговорення щомісячно

Строї ч Л.І.

Довганюк Р.Б.

Довганюк Р.Б.

Гелевич Є.В.

Федорощак М.М.

51.

з питань ліквідації
заборгованості за
спожиті енергоносії за
категоріями споживачів
та оплати праці
Засідання районної
постійно діючої комісії
з питань розгляду
звернень громадян

Засідання комісії з
питань надання всіх
видів державних
соціальних допомог,
статусу учасника війни,
субсидій
*
53. Засідання комісії з
питань, безпечної
життєдіяльності
населення
54. Засідання комісії з
питань погашення
заборгованості
заробітної плати, пенсій,
стипендій, соціальних
виплат та орендної
плати за земельні і
майнові паї
55. Засідання постійно
діючої комісії для
визначення придатності,
прийому-передачі
матеріальних цінностей,
що знаходяться в
експлуатації та їх
списання, а також для
проведення
інвентаризації
розрахунків з метою
визначення
кредиторської
заборгованості, строк
позовної давності якої
минув
56. Засідання міжвідомчої
координаційнометодичної ради з
правової освіти
населення
57. Засідання районної
атестаційної комісії
відділу освіти

52.

і
вирішення
поставлених завдань

На виконання Закону
України «Про
звернення громадян»

щомісячно

Фуштей М.М.
Іванюк Г.В.

Згідно розпоряджень
райдержадміністрації

щомісячно

Войтенко О.Л.

Згідно розпоряджень
райдержадміністрації

травень

Войтенко О.Л.

Згідно розпоряджень
райдержадміністрації

квітень
травень
червень

Войтенко О.Л.

3 метою посилення
контролю
прийомупередачі матеріальних
цінностей,
що
знаходяться
в
експлуатації та їх
списання

За необхідністю

Гелевич Є.В.

3 метою контролю за
станом
правової
освіти населення

протягом
кварталу

Фуштей М.М.
Долінська Н.В.

На виконання Указу
Президента України
від 30.09.2010 року №
926/2010 «Про заходи
щодо забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в
Україні»

протягом
кварталу

Андрич М.Г.

...

58

Засідання комісії по
перегляду та
приведення у
ВІДПОВІДНІСТЬ до
чинного законодавства
України нормативноправових актів
райдержадміністрації

3 метою перегляду та
приведення у
відповідність до
чинного
законодавства
України нормативноправових актів
райдержадміністрації

протягом
кварталу

Фуштей М.М.
Долінська Н.В.

III. Організаційні заходи
59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Профілактична робота
з сім’ями та
неповнолітніми, які
перебувають на обліку
у службі у справах
дітей
Зустріч з керівниками
районних служб, які
здійснюють щокварта
льне поновлення
списків виборців
Проведення
профілактичних
рейдів щодо виявлен
ня безпритульних та
бездоглядних дітей
Участь відповідальних
працівників
райдержадміністрації,
працівників управлінь
і відділів, державних
служб і районних
організацій в засідан
нях виконкомів
міських, селищної,
сільських рад
Перевірка стану
охорони праці,
пожежної безпеки,
безпеки руху в
агроформуваннях
району
Об»їзди
сільськогосподарських
підприємств з питань
організації проведення
сільськогосподарських
робіт
Проведення Днів
права у школах
району.

-Районний фестиваль
гумору
та
легенд

На виконання районної
Програми запобігання
дитячій бездоглядності у
Вижницькому районі

за окремим
графіком

Строїч Л.І.

На
виконання
Закону
України «Про Державний
реєстр виборців»

протягом
кварталу

Фуркал С.В.

На виконання районної
Програми запобігання
дитячій бездоглядності у
Вижницькому районі

щомісячно,
згідно
окремого
графіка

Строїч Л.І.

На виконання Законів
України “Про місцеве
самоврядування в
Україні” від 21.05.97 р.,
“Про місцеві державні
адміністрації” від
09.04.99р.

щомісячно

Фуштей М,М.
Козлан Т.Я.

Для здійснення контролю
за їх станом та
оперативного втручання

протягом
кварталу

Вірста Г.В.

3 метою надання
консультативної,
методичної, практичної
допомоги

по періодах
робіт

В ірстаГ.В.

На виконання районної
програми щодо
попередження
бездоглядності
неповнолітніх
На відзначення знаменних
дат, активізації роботи

щомісячно
(за окремим
графіком)

Строїч Л.І.

протягом
кварталу

Додяк Н.М.

67.

68.

69.

«Небелиці в Багні».
-Районний
конкурс
рідної пісні ім. Василя
Михайлюка
«Квітне
Черемшина»
(м.Вашківці).
-Благодійний
районний
фестиваль
дитячої
творчості
«Джерело любові» до
Міжнародного
Дня
захисту дітей.
-Районний фестиваль
народної
творчості
«Калинові
обереги»
с.Іспас.
-Всеукраїнський
фестиваль
кіно
та
пісні
імені
Івана
Миколайчука.
-Районні урочистості
до Дня Конституції
України.
-Фольклорноетнографічний
фестиваль
співоче
поле
«Роде
наш
красний»
(до Дня
Конституції України»)
с. Карапчів.
Реалізація Програми
Розвитку
ООН
«Місцевий розвиток,
орієнтований
на
громаду»
Розробка
Схеми
планування території
Вижницького району:
Архітектурногопланувальна
організація території
району,
інженерна
підготовка та захист
території .Проектний
план.
Попередній
розгляд в районі
Розробка
Схеми
планування території
Вижницького району:
пропозиції
по
розвитку інженерного
обладнання території
району
(водопостачання,саніт
арна
очистка,енергопостача
ння)
охорона

аматорських колективів

В рамках співпраці з ЄС
та Програмою розвитку
ООН «Місцевий розвиток
орієнтований на громаду»

протягом
кварталу

Федорощак М.М.

Календарний план
виконання робіт згідно із
договором від 12.11.2013
р .№ 171-01-2013

квітень

Ш вейко В.П.

Календарний план
виконання робіт згідно із
договором від 12.11.2013
р . № 171-01-2013

травень

Ш вейко В.П.

навколишнього
середовища
70.

Розробка генеральних
планів
населених
пунктів району.

71.

Участь працівників
управлінь і відділів
райдержадміністрації
у підготовці та
проведенні сходів
громадян_____________
Заходи з нагоди
вшанування
ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС
Відзначення Дня
Матері та
Міжнародного Дня
сім’ї

72.

Районна програма
«Комплексна програма
оновлення містобудівної
документації
Вижницького району »
На виконання ст.35
Закону України “Про
місцеві державні
адміністрації” .

на протязі року

Ш вейко В.П.

протягом
кварталу
(за графіком)

Фуштей М.М.
Стріл ьчук С.В.
Козлан Т.Я.

3 метою вшанування
ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС

квітень

Королюк Ю.Ю.

травень

Андрич М.Г.
Додяк Н.М.
Королюк Ю.Ю.

протягом
кварталу

Дзюрбан О.Т.

протягом
кварталу

Дзюрбан О.Т.

протягом
кварталу

Дзюрбан О.Т.

травень

Андрич М.Г.

травень

Королюк Ю.Ю.
Додяк Н.М.

травень

Додяк Н.М.

На виконання
комплексної Програми
розвитку молодіжної
політики, підтримки сім’ї
та дітей у Вижницькому
районі
Наказ Міністерства сім»ї
74. Профілактика
та молоді № 284 від
соціальнонебезпечних хвороб : 09.02.2010
ВІЛ/СНІД,
туберкульоз,
наркоманія,
алкоголізм,
тютюнопаління дітей
та молоді в ЗНЗ,
коледжах
та
організаціях
району
(лекторії,бесіди,тренін
гові завдання)
75. Популяризація
сімейних
форм
виховання.
Проведення районного
конкурсу малюнків та
торів на тему : «Моя
матуся найкраща»
76. Проведення акцій з
метою
формування
здорового
способу
життя серед молоді
77. Загальношкільні свята Урочисто відзначити
останнього дзвінка.
На відзначення Дня
78. Урочистий мітинг 3
Перемоги
нагоди Перемоги у
Другій Світовій війні

73.

79.

Звіти шкіл району

3 метою підведення
підсумків роботи

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Мітинг-реквієм 3
нагоди Дня пам’яті
жертв політичних
репресій
Покладання квітів до
пам’ятника
Т.Шевченка та
урочистий мітинг 3
нагоди Дня перепоховання Т.Ш евченка
Мітинг та покладання
квітів до пам’ятника
визволителям з нагоди
Дня скорботи та
вшанування пам’яті
жертв війни
Урочисті збори 3
нагоди Дня державної
служби
Урочисті збори 3
нагоди відзначення
Дня журналіста
Організація і
проведення Дня
захисту дітей

Урочисті збори 3
нагоди Дня
Конституції України
Архівна виставка:
- до Дня м. Вижниця

3 метою вшанування
репресованих і
політв’язнів

травень

Королюк Ю.Ю.
Додяк Н.М.

На відзначення
Шевченківських днів

травень

Королюк Ю.Ю.
Додяк Н.М.

3 метою вшанування
пам’яті жертв війни

травень

Королюк Ю.Ю.
Додяк Н.М.

3 метою відзначення
професійного свята

червень

Королюк Ю.Ю.
Додяк Н.М.

3 нагоди відзначення
професійного свята

червень

Королюк Ю.Ю.

На виконання
Комплексної програми
розвитку молодіжної
політики, підтримки сім’ї
та дітей у Вижницькому
районі на 2016рік
Урочисте відзначення Дня
Конституції України

червень

Строїч Л.І.
Андрич М.Г.

червень

Королюк Ю.Ю.
Додяк Н.М.

Згідно плану роботи

червень

Пилип’юк Л.І.

IV.
Контроль за виконанням законів України , наказів і розпоряджень
Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень та
доручень голів обласної та районної державних адміністрацій
88.

Забезпечення виконання
контрольних документів та
інформування керівництва
райдержадміністрації про хід
та стан їх виконання

Стрільчук С.В.

постійно

V. Навчання спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації,
надання практичної і методичної допомоги
89.

Семінар-навчання з
керівниками та
працівниками
структурних підрозділів
РДА

На виконання Закону
України “Про
місцеві державні
адміністрації

протягом
кварталу

Фуштей М.М.
Долінська Н.В.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

На виконання Закону
Особисті та виїзні
України «Про
прийоми громадян
звернення громадян»
головою, заступниками
голови
райдержадміністрації
Згідно
службової
Семінар-навчання із
працівниками, що мають інструкції
допуск до державної
таємниці в РДА по
вивченню Закону
України “Про державну
таємницю ” та інших
нормативно-правових
актів у цій галузі
Семінар-навчання з
батьками-вихователями
та прийомними батьками
Для забезпечення
Семінар-нарада з
організації роботи по
головними
виконанню місцевих
розпорядниками
бюджетів в 2017
бюджетних коштів
році
районного бюджету та
місцевими радами
району
Роз»яснення вимог
Правове навчання
чинного
працівників апарату
законодавства
райдержадміністрації її
управлінь та відділів
Згідно
службової
Проведення
інструкції
інструктивнометодичних занять із
відповідальними
черговими та
сторожами-двірниками
райдержадміністрації по
сигналах оповіщення і
збору
На виконання Закону
Перевірка дотримання
Кодексу Законів України України «Про органи
та служби у справах
«Про працю» щодо
дітей» та Кодексу
працюючих
Законів про працю
неповнолітніх в
України
організаціях та на
підприємствах району
3 метою підвищення
Заняття з особовим
готовності та
складом районної
вдосконалення
евакуаційної комісії
районної ланки
територіальної
підсистеми ЕДС
цивільного захисту
на 2017рік
Згідно із посадовою
Виїзд в населені пункти
району для розгляду заяв інструкцією
та скарг громадян

за окремим
графіком

Іванюк Г.В.

протягом
кварталу

Довгаль O.A.

травень

Дзюрбан О.Т.

червень

Кириляк Л.І.
Токар М.Т.

щомісячно

Фуштей М.М.
Долінська Н.В.

протягом
кварталу

Довгаль O.A.

протягом
кварталу

Строїч Л.І.

квітень

Довганюк Р.Б.

Згідно
графіком

із

Настюк В.В.
Федорощак М.М.

99.

Навчально-методичні
збори з начальниками
служб ЦЗ, селищним,
сільськими головами та
керівниками ОГД

100.

Семінар-навчання з
соціальними
працівниками з питань
соціального захисту
населення
Навчання
спеціалістів
структурних підрозділів
райдержадміністрації.

101.

102.

Комплексні об’єктові
навчання

103.

Комплексні перевірки
об’єктів цивільного
захисту

104.

105.

106.

Проведення перевірок
стану військового
обліку, бронювання
військовозобов’язаних,
виконання заходів
мобілізаційної
підготовки в міських,
селищних, сільських рад
району
Тематичні перевірки у
структурних підрозділах
райдержадміністрації
Перевірки здійснення
виконавчими комітетами
місцевих рад
делегованих
повноважень органів
виконавчої влади

3 метою підвищення
готовності та
вдосконалення
районної ланки
територіальної
підсистеми ЕДС
цивільного захисту
на 2017рік
3 метою цільового
використання
бюджетних коштів

протягом
кварталу

Довганюк Р.Б.

квітень
травень
червень

Войтенко О.Л.

3 метою підвищення
фахового рівня
державних
службовців,
виконання плану
графіка-навчання на
2017рік.
3 метою підвищення
готовності та
вдосконалення
районної ланки
територіальної
підсистеми ЕДС
цивільного захисту
на 2017 рік
3 метою підвищення
готовності та
вдосконалення
районної ланки
територіальної
підсистеми ЕДС
цивільного захисту
на 2017рік
Згідно плану роботи
сектора з питань
оборонномобілізаційної
роботи і взаємодії з
правоохоронними
органами РДА

квітень
травень
червень

Фуштей М.М.

протягом
кварталу за
окремим
графіком

Довганюк Р.Б.

протягом
кварталу за
окремим
графіком

Довганюк Р.Б.

протягом
кварталу

Николайчук О.Б.

3 метою контролю за
дотриманням закон
ності, надання мето
дичної допомоги

протягом
кварталу за
окремим
графіком

Фуштей М.М.
Долінська Н.В.

3 метою виконання
Закону України
«Про місцеве
самоврядування в
Україні», порядку
контролю за
здійсненням
органами місцевого

протягом
кварталу за
окремим
графіком

Фуштей М.М.

107.

108.
109.

110.

111.

112.

113.

114.

Показові заняття щодо
організації військового
обліку та бронювання
військовозобов’язаних,
мобілізаційної
підготовки і рівня
мобілізаційної*
готовності органів
місцевого
самоврядування міських,
селищної та сільських
рад району
Виїзд мобільного
соціального офісу
Вивчення стану та
надання практичної
допомоги з питань
ведення діловодства та
виконавської
дисципліни, планування
та контролю за
виконанням планів
роботи, роботи із
зверненням громадян,
Районні семінарипрактикуми клубних
працівників за жанрами
Науково-практичний
семінар
з
питань
розвитку
туристичної
галузі району
Семінар
з
питань
залучення інвестицій в
економіку району
Нарада
з
питань
здійснення
заходів
з
підготовки
до
опалювального
сезону
2017-2018 років
Методичні об’єднання з
базових дисциплін

самоврядування
делегованих
повноважень органів
виконавчої влади,
затвердженого
Постановою Кабміну
України від
09.03.1999 р. № 339.
Згідно
службової
інструкції

протягом
кварталу

Николайчук ОГ.Б.

Згідно
розпорядження РДА
3 метою надання
практичної допомоги
за наслідками
проведених
перевірок

щотижнево

Войтенко О.Л.

протягом
кварталу

Стрільчук С.В.
ІванюкГ.В.
Козлан Т.Я.

3 метою активізації
роботи
клубних
працівників району

протягом
кварталу
(за
окремим
планом)
червень

Додяк Н.М.

червень

Федорощак М.М.

квітень
травень
червень

Федорощак М.М.

протягом
кварталу
окремим
графіком

Андрич М.Г.

3
метою
популяризації
туристичного
потенціалу району
3 метою створення
інвестиційного
іміджу району
На
виконання
розпорядження
голови
райдержадміністраці
ї
На виконання Указу
Президента України
від
04.07.2005р.
№1013/2005
«Про
невідкладні заходи
щодо забезпечення
функціонування та
розвитку освіти в
Україні»

за

Федорощак М.М.

115.

116.

117.

118.

На виконання Закону
України
«Про
освіту»,
«Про
охорону дитинства»;
На виконання Указу
Президента України
від 30.09.2010р. №
926/2010
«Про
заходи
щодо
забезпечення
пріоритетного
розвитку освіти в
Україні»
На виконання наказу
Державна атестація
МОНУ
від
закладів освіти
16.08.2004р. №1305
«Про затвердження
Порядку державної
атестації
загальноосвітніх,
дошкільних
та
позашкільних
навчальних
закладів»
На виконання
Надання методичної
районної програми
допомоги закладам і
запобігання дитячої
установам, виконкомам
бездоглядності у
місцевих рад з питань
захисту законних прав та Вижницькому районі
на період до 2016
інтересів неповнолітніх
року
виконання
Підвищення кваліфікації На
розпорядження ОДА
державних службовців
апарату РДА, управлінь,
відділів служб РДА в
Чернівецькому
регіональному центрі
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних підприємств,
установ та організацій

Комплексні тематичні
перевірки в закладах
освіти

Керівник апарату
„
••
• •
•••
районної державної адміністрації

протягом
кварталу

Андрич М.Г.

протягом
кварталу за
окремим
графіком

Андрич М.Г.

протягом
кварталу за
окремим
графіком

Строїч Л.І.

протягом
кварталу за
окремим
графіком

Фуштей М.М.
Долінська Н.В.

