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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
	
Від “
30
”
06
2016 р.

№
220





Про план роботи районної державної адміністрації
на ІІІ квартал 2016 року


     Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням  голови районної державної адміністрації від 15.11.2007року № 581 зі змінами, внесеними  в розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.12.2016року № 303:

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

	2. Керівникам  структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити своєчасне та якісне виконання даного плану.

	3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.



Голова районної державної
адміністрації                                                                                         С.Пустовий

О.Атаманенко
А.Ланецький
          О.Беседа
В.Савчук
 
 


Довідка
про погодження  розпорядження

Про план роботи районної державної адміністрації
на ІІІ квартал 2016 року.

Проект розпорядження розроблено організаційним відділом апарату райдержадміністрації відповідно до регламенту районної державної адміністрації.

та погоджено без зауважень

Начальник загального відділу апарату
райдержадміністрації                                         ________________А.Ланецький
                                          ( підпис )



із зауваженнями (пропозиціями),	                                                                                                          
                                                                                            
які враховано

__________________                   _____________________________
    (посада)                                       (ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),
які враховано частково

___________________                 ______________________________
   (посада)                                         (ініціали та прізвище)


із зауваженнями (пропозиціями),
які не враховано
____________________                _______________________________
   (посада)                                          (ініціали та прізвище)


Начальник  організаційного
відділу апарату райдержадміністрації      _________________  О. Атаманенко	                                                                          
                                                                                ( підпис )









ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до  розпорядження

“Про план роботи районної державної адміністрації
на ІІІ квартал 2016 року”.

1.Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження.
Проект розроблено на виконання п.2 регламенту роботи райдержадміністрації.
     2.Мета і завдання розпорядження.     
1. Розпорядженням затверджується план роботи райдержадміністрації на ІІІ квартал 2014 року з метою організації роботи апарату та структурних підрозділів адміністрації, а також своєчасного та якісного контролю за їх роботою.
2.  План роботи розроблено на основі поданих пропозицій  структурних підрозділів та затверджених відповідними заступниками голови райдержадміністрації. В ньому передбачено заходи, які будуть проводитись управліннями, відділами та службами райдержадміністрації, щодо соціально-економічного розвитку району, функціонування галузей господарського комплексу та розв’язання проблем соціальної сфери, питання взаємодії з органами місцевого самоврядування.
3.Правові аспекти.   
    На виконання п.2 регламенту роботи райдержадміністрації
4.Фінансово – економічне обгрунтування.
Не підлягає
5.Позиція зацікавлених органів.  
 Зацікавлені органи відсутні
 6.Регіональний аспект.
  Не підлягає
 7.Громадське обговорення.
  Не підлягає
 8.Прогноз результатів.
Своєчасний та якісний контроль  за роботою структурний підрозділів.
   


Начальник  організаційного
відділу апарату райдержадміністрації      _________________  О. Атаманенко	                                                                                                                 
                                                                                                                                ( підпис )







 

                                                                                               Затверджено
                                                                                      розпорядженням голови
           					                         районної державної             
                                                                                     адміністрації
                                                                                                від 30.06.2016р. № 220
П Л А Н   Р О Б О Т И
райдержадміністрації на IІІ квартал 2016 року

Зміст заходу
Термін 
виконання
Відповідальні
виконавці
При-мітка

Питання для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації 

Засідання колегії при голові райдержадміністрації з таких питань: 
        1.Підсумки роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації за 1 півріччя 2016 р.. 
2.Стан роботи, щодо запобігання та протидії корупції в Чечельницькій райдержадміністрації та її структурних підрозділах.
3.Забезпечення  пожежної  безпеки  у лісових  та сільськогосподарських  угіддях  району
            
18.07.2016р.











Начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації

1.Покращення рівня надання освітніх послуг в районі шляхом доступу до мережі інтернет в усіх закладах освіти.
2.Ефективність роботи громадської ради


29.08.2016р
Деменчук Г.В.. 


Пяніщук О.В. 

1. Стан готовності  підприємств , установ, організацій , органів місцевого  самоврядування   району, служб цивільного захисту до роботи під  час  осінньо-зимового періоду 2016-2017 років
2. Про підготовку підприємств житлово – коммунального господарства, паливно – енергетичного комплексу та обєктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо - зимового періоду 2016 – 2017рр.

12.09.2016р.

Деменчук Г.В.
Могила С.М.
Коваль В.А.

Кучерявий Ю.О.
Шестаківський О.В.


Наради, семінари та інші заходи структурних підрозділів 
районної державної адміністрації, територіальних органів  
виконавчої влади , районних установ та організацій 

« Ой, на Івана та й на Купала» засідання клубу «Юний краєзнавець"
06 липня
Відділ культури і туризму  райдержадміністрації  

Театралізоване народне свято «Знайди квітку папороті»
07липня 
Відділ культури і туризму  райдержадміністрації  

Проведення ремонтних робіт в закладах освіти
Липень 2016р.
Відділ освіти райдержадміністрації

Проведення циклу заходів до Дня Державного Прапора України та з нагоди Дня  Незалежності України
23 серпня
Відділ культури і туризму  райдержадміністрації  

Проведення циклу заходів до Дня незалежності України
24 серпня
сектор  молоді та спорту, відділ культури і туризму  
райдержадміністрації                                                                        

Свято Першого дзвоника
1 вересня
відділ освіти райдержадміністрації

Урочистий вечір з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек
16 вересня
Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Цикл заходів до Дня партизанської слави
27 вересня
відділ культури райдержадміністрації, відділ у справах
сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації                                                                        


П Е Р Е Л І К
нормативно-правових актів, реалізація яких буде 
контролюватись протягом третього кварталу 2016 року

 Укази Президента України:

№ з/п
Зміст
нормативно-правових актів
Термін виконання
Відповідальні за виконання
Примітка
1
2
3
4
5
1
Від 22.01.2010  № 55/2010  “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 жовтня 2009 року “Про розбудову і модернізацію інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення"
Щоквартально
Відділ з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій райдержадміністраці

2
Від 27.10.2009 № 870/2009 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року "Про стан злочинності  у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції"
Щомісячно
Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків із ЗМІ апарату райдержадміністрації

3
Від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації  та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади  та органів місцевого самоврядування”
Щоквартально
Загальний відділ апарату райдержадміністрації

                                  Доручення Президента України:
№ з/п
Зміст
нормативно-правових актів
Термін виконання
Відповідальні 
за виконання
Примітка
1
2
3
4
5
1
Від 29.06.2010 № 1-1/1378 щодо стану погашення  виплати працівникам заробітної плати
Щомісячно
Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації

2
Від 08.04.2011  № 1-1/637 щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дитини в Україні відповідно до вимог Конвенції про права дитини та Факультативних протоколів до неї
Щоквартально
Служба у справах дітей райдержадміністрації

3
Від 30.08.2012  № 1-1/2338 щодо поліпшення захисту прав та законних інтересів дітей, забезпечення розв’язання нагальних проблем соціального захисту дітей, які його потребують

Щоквартально
Служба у справах дітей райдержадміністрації

4
Від 27.03.2013 № 1-1/711 про створення сприятливих умов для розвитку дітей, поліпшення матеріального становища сімей з дітьми, їх соціальної підтримки та захисту
Щомісячно
Департамент освіти і науки облдержадміністрації 


                             Постанови Кабінету Міністрів України:
№ з/п
Зміст
нормативно-правових актів
Термін виконання
Відповідальні
за виконання
Примітка
1
2
3
4
5
1
Від 17.06.2009 №610  Про затвердження Порядку організації загальнодержавних оплачуваних громадських робіт
Щоквартально
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

                              Доручення Кабінету Міністрів України:
№ з/п
Зміст
нормативно-правових актів
Термін виконання
Відповідальні 
за виконання
Примітка
1
2
3
4
5
1
№ 54907/2/1-11 від 29.11.2011 до доручення Прем’єр-міністра України від 15.11.2011 № 54907/0/1-11 щодо дотримання законодавства  про працю і освіту та своєчасну виплату заробітної плати педагогічним працівникам
Щомісячно
Управління освіти і науки райдержадміністрації

2
Від 13.04.2011 № 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
Управління економіки райдержадміністрації

3
Від 15.05.2012 № 16005/1/1-12 план організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"
Щоквартально
відділ економіки райдержадміністрації

4
Від 30.01.2013 № 1561/241/1-13 до доповідної записки Прес-секретаря Прем’єр-міністра України від 28 січня 2013 року про плани найважливіших заходів, які потребують висвітлення у засобах масової інформації
Щотижнево

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків із ЗМІ апарату райдержадміністрації

	                          Розпорядження голови облдержадміністрації: 
№ з/п
Зміст
нормативно-правових актів
Термін виконання
Відповідальні
за виконання
Примітка
1
2
3
4
5
1
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

2
Від 08.11.2012 № 629 "Про заходи щодо підвищення ефективності системи запобігання  і протидії корупції, вдосконалення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування  в реалізації антикорупційної стратегії"
Що півроку 

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків із ЗМІ апарату райдержадміністрації










































Організаційно-масові заходи 
з нагоди відзначення державних та професійних свят:
липень
Дня архітектури України (1)
Дня працівника державної податкової служби України  (2)
Дня Судового експерта (4)
Дня працівників природно-заповідної справи (7)
Дня родини (8)
Дня бухгалтера (16)
Дня металурга (21)
Дня флоту України (28)
Дня працівників торгівлі (28)
Дня Хрещення Київської Русі – України (28)

серпень
Дня аеромобільних військ України (2)
Дня повітряних сил Збройних сил України (4)
Дня військ зв’язку України (8)
Дня будівельника (11)
Дня працівників ветеринарної медицини (11)
Дня археолога (15)
Дня пасічника (19)
Дня Державного Прапора України (23)
Дня незалежності України (24)
Дня шахтаря (25)
Дня авіації України (31)
вересень
Дня знань (1)
Дня підприємця (1)
Дня нотаріату (2)
Дня танкістів (8)
Дня фізичної культури і спорту (14)
дня українського кіно (14)
Дня працівника лісу (15)
Дня рятівника (17)
Дня винахідника і раціоналізатора (21)
Дня фармацевтичного працівника (21)
Міжнародного дня миру (21)
Дня партизанської слави (22)
Дня машинобудівника (22)
Дня туризму (27)
Дня усиновлення (30)
Всеукраїнського дня бібліотек (30)

Начальник організаційного  відділу 
апарату райдержадміністрації              _________________     О.Атаманенко
	  ( підпис )


