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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
	
Від “
31
”
03
2016р.

№
110





Про план роботи районної державної адміністрації
на ІІ квартал 2016 року

          Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням  голови районної державної адміністрації від 15.11.2007 року № 581 зі змінами, внесеними  в розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.12.2009року №303, та розпорядження голови обласної державної адміністрації “Про затвердження плану роботи облдержадміністрації на ІІ квартал 2016р.” від 25.03.2016р. № 187:

1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на І квартал 2016 року (додається).

	2. Заступнику голови, керівнику апарату та керівникам  структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити своєчасне та якісне виконання даного плану.

	3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації О.Тимофієву


Голова
районної державної
адміністрації                                                                                         С.Пустовий
                      О. Атаманенко
                      Н. Никитюк
                      А. Ланецький
                      О.Тимофієва          






                                                                                     Затверджено
                                                                                      розпорядження голови
           					                         районної державної             
                                                                                     адміністрації
                                                                                               від 31.03.2016р.  № 110  
                                                                                                                                                                                                                                                                   
ПЛАН  РОБОТИ
районної державної адміністрації
на ІІ  квартал 2016 року
Зміст заходу
Термін 
виконання
Відповідальні
виконавці
При-мітка

Засідання колегій райдержадміністрації 

Засідання колегії при голові райдержадміністрації.

20.04


12.05

23.06


Начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації

Наради, семінари та інші заходи структурних підрозділів 
районної державної адміністрації, територіальних органів  
виконавчої влади , районних установ та організацій 
Районний огляд-конкурс загонів юних інспекторів дорожнього руху
Квітень
Відділ освіти райдержадміністрації

Мітинг - реквієм, присвяченій 28-й річниці аварії на ЧАЕС «Поріс чорнобилем чорнобиль - бідою нашою поріс»
25 квітня                                                              
Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Творчий звіт аматорських колективів району

30 квітня                                                            
Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Районні спортивні змагання з легкої атлетики, футболу серед шкіл І-ІІ та І-ІІІ ст.
Квітень 

Відділ освіти райдержадміністрації

Участь у святкуваннях  до Дня Перемоги 

9 травня
Відділи освіти, культури і туризму райдержадміністрації. 

«Концертна програма до Міжнародного дня сім” ї та Міжнародного дня матері «Як добре, що на світі мати є!»
           
14 травня                                                       
Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Заходи з нагоди  Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва «Творча праця - особлива»
    
21 травня                                                       
Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Участь в обласних змаганнях із туристського багатоборства серед педпрацівників Вінниччини
Травень 
Відділ освіти райдержадміністрації

Організація останнього дзвоника
30 травня
Відділ освіти райдержадміністрації

Державна підсумкова атестація у 4, 9 та 11 класах ( за окремим планом)

Травень-червень
Відділ освіти райдержадміністрації

Організація випускних вечорів у 11 та 9 класах 
31травня- 01 червня
18-19червня
Відділ освіти райдержадміністрації

Проведення циклу заходів до Міжнародного Дня захисту дітей
1 червня
Відділи: освіти, культури і туризму, у справах сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації

Робота пришкільних таборів з денним перебуванням
Червень
Відділ освіти райдержадміністрації

Організація оздоровлення дітей та молоді пільгових категорій
Червень
Відділ освіти райдержадміністрації

Концертна програма до Дня медичного працівника «Низький уклін за вашу працю»

13 червня                                                            
Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Районний фестиваль родинної творчості «Міцна родина – міцна країна» присвячений Дню Конституції України                                                                                                                                                       
  
27 червня 
Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Розважальна програма «Наше майбутнє – в наших руках»                                                                                                                                               
        
29 червня                                                               
Відділ культури і туризму райдержадміністрації



Комплексні виїзди керівного складу району до територіальних громад з метою покращення соціально – економічного розвитку району

Комплексний виїзд керівного складу району до територіальної громади с.Бритавка
08 квітня
Начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації

Комплексний виїзд керівного складу району до територіальної громади с.Вербка
15 травня
Начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації

Комплексний виїзд керівного складу району до територіальної громади с.Демівка 
10 червня
Начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації


П Е Р Е Л І К
нормативно-правових актів, реалізація яких буде контролюватись протягом другого кварталу 2014 року
Укази Президента України:
Назва
нормативно-правового акту
Термін виконання
Відповідальні за виконання
При-мітка
Від 7 лютого 2008 року №109/2008 
"Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"
Щоквартально до 05 числа
Загальний відділ аппарату райдержадміністрації

Від 12 травня 2009 року № 299/2009"Про заходи щодо забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної ситуації в Україні"
Щомісячно до 05 числа
Щоквартально до 05 числа
Управління  агропромислового
 розвитку,  фінансове управління  райдержадміністрації 

Від 24 липня 2007 року № 666/2007 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2007 року "Про стан ліквідації наслідків аварій у Львівській області"
Щоквартально до 10 числа
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації 

5.3 Доручення Президента України:
Назва
нормативно-правового акта
Термін виконання
Відповідальні за виконання
Примітка
Від 30 серпня 2012 року №1-1/2338 щодо поліпшення захисту прав та законних інтересів дітей, забезпечення розв’язання нагальних проблем соціального захисту дітей, які його потребують 
Щоквартально до 05 числа
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді


Від 29 червня 2010 року №1-1/1378 щодо стану погашення  виплати працівникам заробітної плати
Щомісячно до 10 числа
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Від 12 листопада 2013 року №1-1/2950 щодо невідкладних проблем соціально-економічного розвитку держави, запобігання негативним тенденціям у національній економіці, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання, за результатами зустрічі з представниками Українського союзу  промисловців і підприємців та Федерації професійних спілок України
Щомісячно до 05 числа
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Від 08 квітня 2011 року №1-1/637 
щодо підвищення ефективності механізмів забезпечення захисту прав і законних інтересів дитини в Україні відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та Факультативних протоколів до неї
Щоквартально до 05 числа
Служба у справах дітей райдержадміністрації

Від 21 червня 2010 року №1-1/1212 
щодо більш ефективної реалізації правових та організаційних заходів державного сприяння розвитку інформаційної галузі
Щоквартально до 05 числа
Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків із ЗМІ апарату райдержадміністрації

Від 30 травня 2012 року №1-1/1405 
щодо забезпечення конституційних прав на житло громадян, які проживають у гуртожитках
Щоквартально до 01 числа
Відділ розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Від 10 грудня 2013 року № 1-1/3179 Протокол за результатами засідання Громадської гуманітарної ради про хід підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка під головуванням Президента України

Щомісячно до 05 числа 
Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Постанови Кабінету Міністрів України:

Назва
нормативно-правового акта
Термін виконання
Відповідальні за виконання
Примітка
Від 3 жовтня 2011 року № 1064 
"Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу"
Щомісячно до 10 числа
Управління економіки райдержадміністрації, відділ розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Від 27 лютого 2013 року № 187 
"Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки"
Щомісячно до 15 числа
Управління економіки райдержадміністрації

Від 24 вересня 2008 року  №858 
«Про затвердження Класифікатора звернень громадян»
Щоквартально до 05 числа 
Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Від 9 червня 2011 року № 650 
"Про запровадження оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій"
Щоквартально до 25 числа 
Управління економіки райдержадміністрації

Від 31 серпня 2011 року № 1057 
"Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року"
Щоквартально до 10 числа 
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 

Розпорядження Кабінету Міністрів України:
Назва
нормативно-правового акта
Термін виконання
Відповідальні за виконання
Примітка
Від 7 листопада 2012 року № 970-р 
"Про затвердження плану першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва"
Щоквартально до 15 числа 
Управління економіки райдержадміністрації

Доручення Кабінету Міністрів України:
Назва
нормативно-правового акта
Термін виконання
Відповідальні за виконання
Примітка
Від 29 листопада 2011 року № 54907/2/1-11 до доручення Прем'єр-міністра України від 15.11.2011  №54907/0/1-11 щодо надання інформації стосовно дотримання законодавства  про працю і про освіту та своєчасної виплати заробітної плати педагогічним працівникам
Щомісячно до 10 числа
Відділ  освіти райдержадміністрації

Від 01 березня 2013 року № 8986/0/1-13 щодо запобігання знищенню безпритульних тварин, належного ветеринарного обслуговування, підвищення рівня громадської свідомості з питань гуманного поводження з тваринами
Щомісячно до 05 числа
Відділ розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Від 05 липня 2013 року № 15330/25/1-12 до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14.06.2013  №37-33-6/11678 та  №37-33-6/11679 про формування регіональних ресурсів зерна в розрізі областей (регіонів)
Щомісячно до 10 числа
Управління  агропромислового розвитку  райдержадміністрації 

Від 04 жовтня 2013 року № 35647/1/1-13 до листа Держпідприємництва від 05.09.2013  №8119/0/20-13 про дотримання вимог частини 2 статті 11 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
Щомісячно до 25 числа
Управління економіки райдержадміністрації

Від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 08.04.2011  №1-1/636 щодо створення належних умов для забезпечення додержання прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування
Щоквартально до 05 числа 
Управління економіки райдержадміністрації

 Від 18 квітня 2012 року № 14443/1/1-12 до листів Міністерства охорони здоров'я України від 04.04.2012  №161 та №162 стосовно забезпечення своєчасного та належного надання медичної допомоги дітям першого року життя та матерям

Щоквартально до 01 числа 
КУ «Чечельницька лікарня планового лікування»,
КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД»

Від 30 травня 2012 року № 11061/83/1-12 до листів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.05.2012   №2802-01/19193-04 та від 23.04.2012  №2802-01/15292-04 щодо продовження роботи стосовно розвитку співробітництва українських регіонів з Комітетом Регіонів ЄС

Щоквартально до 05 числа 
Управління економіки райдержадміністрації

Від 03 липня 2013 року № 17940/3/1-13 до листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.06.2013   № 12/20-19-1947 щодо модернізації та відновлення спортивних майданчиків навчальних закладів
Щоквартально до 05 числа 
Відділ  освіти райдержадміністрації

Від 19 липня 2013 року № 25250/115/1-06 до листа Запорізької облдержадміністрації від 26.06.2013  № 3563/08-09 про захист авторських прав в Україні
Щоквартально до 05 числа 
Відділ  освіти райдержадміністрації

Від 02 серпня 2013 року№11261/12/1-13 до листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.07.2013   №12/20-19-2408 щодо введення в експлуатацію об'єктів незавершеного будівництва
Щоквартально до 05 числа 
Управління  еконоіки райдержадміністрації 

Від 08 серпня 2013 року № 6056/171/1-07 до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.07.2013   №3723-01/25928-04 щодо забезпечення Уряду аналітичною інформацією про рівень цін/тарифів на житлово-комунальні послуги
Щоквартально до 25 числа 
Відділ розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Від 12 серпня 2013 року № 55985/19/1-11 до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.07.2013  №4711-07/24342-04 щодо проведення моніторингу результатів впровадження економічних реформ
Щоквартально до 20 числа 
Управління економіки райдержадміністрації 

Від 03 липня 2013 року № 17940/3/1-13 до листа Міністерства регіонального розвитку України від 14.06.2013 № 12/20-19-1947, щодо модернізації та відновлення спортивних майданчиків навчальних закладів
Щоквартально до 05 числа 
Відділ  освіти райдержадміністрації

Від 02 квітня 2013 року № 11841/1/1-13 до протоколу за результатами засідання Громадської гуманітарної ради з питань підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка
Щоквартально до 05 числа 
Відділ  культури і туризму райдержадміністрації

Від 12 вересня 2013 року № 1821/817/1-13 до доповідної записки заступника Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2013 року стосовно удосконалення роботи органів виконавчої влади з проведення консультацій з громадськістю
Щомісячно до 20 числа
Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків із ЗМІ райдержадміністрації

Від 29 січня 2014 року № 1820/1/1-14 План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"
Щомісячно до 10 числа
Фінансове управління райдержадміністрації

Від 17 січня 2014 року № 1452/0/1-14 про продовження роботи щодо розроблення та затвердження у 2014 році містобудівної документації, а саме генеральних планів міст обласного значення, міст районного значення та селищ міського типу
Щомісячно до 01 числа
Відділ  містобудування та архітектури райдержадміністрації

Від 17 грудня 2013 року № 48666/1/1-13 до протоколу за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України від 10.12.2013 №1-1/3179, про хід підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка
Щомісячно до 05 числа
Відділ  культури і туризму райдержадміністрації

Від 03 липня 2010 року № 39074/2/1-10 до доручення Президента України від 29.06.2010  №1-1/1377 за підсумками засідання Ради регіонів від 24 червня 2010 року "Про стан державної кадрової політики та стратегії її розвитку на 2011-2020 роки" 

Щомісячно до 1 числа
Сектор правового кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Від 08 лютого 2014 року № 2864/1/1-14 до листа Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 28.01.2014 № 04-24/11-61 про виконання Рекомендацій Комітету Верховної  Ради України за результатами роботи круглого столу "Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи їх вирішення"
20.06.2014
Відділ  освіти райдержадміністрації

Розпорядження голови облдержадміністрації:
Назва
нормативно-правового акта
Термін виконання
Відповідальні за виконання
Примітка
Від 15.12.2009 № 554 "Про заходи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення"
Щомісячно до 10 числа
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Від 20.03.2012 № 126 "Про посилення контролю за витрачанням бюджетних коштів, спрямованих на утримання шкіл-інтернатів"
Щомісячно до 05 числа
Відділ  освіти райдержадміністрації

Від 04.01.2012 № 2 "Про розроблення проекту обласної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року"
15.04.2014
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації


Організаційно-масові заходи 
з нагоди відзначення державних та професійних свят:

КВІТЕНЬ

Дня сміху (1)
Дня геолога (6)
Всесвітнього дня здоров’я (7)
Дня працівників ракетно-космічної галузі України (12)
Всесвітнього дня авіації і космонавтики (12)
Дня пам’яток історії та культури (18)
Дня довкілля (19)
Великодня (Пасха) (20)
Дня Чорнобильської трагедії (26)
Дня охорони праці (28)


ТРАВЕНЬ

Дня міжнародної солідарності трудящих (1-2)
Всесвітнього дня свободи преси (3)
Дня Перемоги (9)
Дня Матері (11)
Міжнародного Дня сім’ї (15)
Дня науки (17)
Дня Європи в Україні (17)
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва (18)
Дня пам’яті жертв політичних репресій (18)
Міжнародного дня музеїв (18)
Дня банківських працівників (20)
Дня слов’янської писемності і культури (24)
Дня хіміка (25)
Дня прикордонника (28)
Міжнародного дня миротворців ООН (29) 
Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження (31)

ЧЕРВЕНЬ
Міжнародного Дня захисту дітей (1)
Дня працівників водного господарства (1)
Всесвітнього дня довкілля (5)
Дня журналіста (6) 
Дня працівників легкої промисловості (8)
Дня Святої Трійці (8)
Дня працівників фондового ринку (12)
Дня медичного працівника (15)
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22)
Дня державної служби (23)
Дня митної служби України (25)
Дня Конституції України (28)
Дня молоді (29)







