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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
	
Від “
06
”
10
2016 р.

№
323





Про план роботи районної державної адміністрації
на ІV 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 01.12.2015року № 303 та розпорядження голови облдержадміністрації від 23.09.2016р. №700 «Про затвердження плану роботи облдержадміністрації на ІV квартал 2016р.»:
1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на ІV 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
 Н. Никитюк
 О. Беседа
 В.Савчук 
 О. Тимофієва
 
 


Довідка
про погодження  розпорядження

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

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

та погоджено без зауважень

Керівник апарату
райдержадміністрації                                         ________________О. Тимофієва
                                          ( 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 ІV 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 ІV квартал 2016 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  06.10.2016р. № 323
П Л А Н   Р О Б О Т И
райдержадміністрації на IV квартал 2016 року

Зміст заходу
Термін 
виконання
Відповідальні
виконавці
При-мітка

Питання для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації 

Засідання колегії при голові райдержадміністрації :
Підсумки роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації за ІІІ квартал 2016р.
            
10.10.2016р.











Начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації

Засідання колегії при голові райдержадміністрації 
            
29.11.2016р
 Начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації

Засідання колегії при голові райдержадміністрації

12.12.2016р.
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 

Концертна програма «Професія вічності»
02.10.2016р.
Відділ культури і туризму та відділ освіти райдержадміністрації  

Урочисті проводи юнаків до лав ЗСУ.
03.10.2016р.
Відділ культури і туризму  райдержадміністрації  

Тематична концертна програма «Україні є що берегти – Україну є кому оберігати»
14.10.2016р.
Відділ культури і туризму  райдержадміністрації  

Проведення циклу заходів до Дня визволення України
28.10.2016р.
Відділ культури і туризму  райдержадміністрації  

Проведення циклу заходів до Дня  Гідності і Свободи України

11.2016р.
Відділ культури і туризму  райдержадміністрації  

Заходи до Дня пам’яті жертв голодомору

    28.11.2016р                                                 
Відділ освіти, відділ культури і туризму  райдержадміністрації

Заходи до Міжнародного дня інвалідів
03.12.2016р.
Відділ культури і туризму та управління праці та соціального захисту населеннярайдержадміністрації

Правовий тиждень до Дня права
                                                                       

 
07.12.2016р.

Відділ культури і туризму, відділ освіти райдержадміністрації 

День вшанування пам’яті Чорнобиля 

14.12.2016р.                                                        
Відділ культури і туризму відділ освіти райдержадміністрації

Проведення циклу заходів до Нового року.
29-31.12.2016р.
Відділ культури і туризму, відділ освіти райдержадміністрації




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

Укази Президента України:

№ з/п
Назва
нормативно-правового акту
Термін виконання
Відповідальні за виконання
При-мітка
1
2
3
4
5
2
від 19 червня 2013 року №336/2013 "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні" 
15.12.2016
Головний спеціаліст організаційного відділу апарату райдержадміністрації 

Відділ економіки та торгівлі райдержадміністрації  

3
від 26 лютого 2016 року № 68/2016 
"Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні "
26.12.2016
Головний спеціаліст організаційного відділу апарату райдержадміністрації 



Розпорядження Президента України:

№ з/п
Назва
нормативно-правового акту
Термін виконання
Відповідальні за виконання
Примітка
1
2
3
4
5
1
від 21 червня 2011 року № 204/2011-рп 
"Про додаткові заходи з пошуку, дослідження і впорядкування місць поховання жертв війни, політичних репресій та інших трагедій Українського народу"
25.12.2016
Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації 



Доручення Президента України:

№ з/п
Назва
нормативно-правового акту
Термін виконання
Відповідальні за виконання
Примітка
1
2
3
4
5
1
від 08 жовтня 2015 року № 1-1/873 
за результатами наради Президента України та Прем'єр-міністра України з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій, яка відбулася в Адміністрації Президента України 5 жовтня 2015 року
20.12.2016
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  
Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації  

2
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  
Відділ економіки та торгівлі райдержадміністрації  

3
від 26 серпня 2011 року №1-1/1876 
за результатами презентації проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року
 щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом
Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації 


4
від 04 лютого 2014 року № 1-1/227 
про вжиття заходів щодо встановлення нових, активізації та розширення існуючих зв’язків між містами, областями України і містами, провінціями Китайської Народної Республіки
 щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
Відділ економіки та торгівлі райдержадміністрації  

5
від 22 липня 2013 року №1-1/1852 
щодо поліпшення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, створення умов для реалізації права дітей на виховання в сім’ї 
15.12.2016
Служба у справах дітей райдержадміністрації



Постанови Кабінету Міністрів України:

№ з/п
Назва
нормативно-правового акту
Термін виконання
Відповідальні за виконання
Примітка
1
2
3
4
5
1
№ 348 від 20.05.2015
"Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерорис-тичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов"
05.10.2016
Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації  

3
№ 265 від 29.04.2015
"Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки"
щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
Сектор правового забезпечення  апарату райдержадміністрації  

4
№ 1094 від 16.12.2015
"Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року"

щомісячно до 01 числа 
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


Розпорядження Кабінету Міністрів України:

№ з/п
Назва
нормативно-правового акту
Термін виконання
Відповідальні за виконання
Примітка
1
2
3
4
5
2
№ 970-р від 07.11.2012
"Про затвердження плану першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва"
 щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом
Відділ економіки та торгівлі райдержадміністрації  

3
№ 547-р від 11.07.2013
"Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом"
25.11.2016
Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації  

4
№ 669-р від 24.07.2013
"Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності"

25.12.2016
Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації 


6
№ 791-р від 03.09.2014
"Про затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС"
05.10.2016
Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації 


7
№ 847-р від 17.09.2014
"Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державними-членами, з іншої сторони"
05.10.2016
Відділ економіки та торгівлі райдержадміністрації  

8
№ 809-р від 05.08.2015
"Про затвердження плану заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2015/16 року та його проходження" 
щомісячно до 05 числа 
Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації 


9
№ 359-р від 31.03.2015
"Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції"
щомісячно до 05 числа 
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


№ 998-р від 23.09.2015
"Про заходи з увічнення пам'яті захисників України на період до 2020 року"
01.12.2016
Головний спеціаліст організаційного відділу апарату райдержадміністрації 


№ 1410-р від 30.12.2015
"Про затвердження плану заходів у зв'язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру"

10.10.2016
Головний спеціаліст організаційного відділу апарату райдержадміністрації 


№ 1400-р від 25.12.2015
"Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік"

15.12.2016
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


№ 517-р від 22.07.2016
"Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати"

25.11.2016
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


№ 10-р від 13.01.2016
"Про затвердження плану міжвідомчих заходів з адаптації до мирного життя учасників антитерористичної"

щомісячно до 05 числа 
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


№ 1393-р від 23.12.2015
"Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року"

 щоквартально до 18 числа місяця, наступного за звітним періодом
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


№ 573-р від 08.08.2016
"Про затвердження плану заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності"

05.10.2016
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


№ 1912-р від 29.09.2010
"Деякі питання удосконалення роз'яснювальної роботи органами виконавчої влади"

20.10.2016
Головний спеціаліст організаційного відділу апарату райдержадміністрації 


 
Доручення Кабінету Міністрів України:

№ з/п
Назва
нормативно-правового акту
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 про надання інформації щодо дотримання законодавства про працю і про освіту та забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати педагогічним працівникам
щомісячно до 10 числа
Відділ освіти райдержадміністрації

2
№ 30400/1/1-07 від 11.07.2007
до Указу Президента України від 9 липня 2007 року №615/2007 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України"
щоквартально до 02 числа місяця, наступного за звітним періодом
Загальний відділ апарату райдержадміністрації

3
№ 26614/88/1-05 від 11.12.2008
до листів Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.12.2008 №16756/28/10-08 та від 28.11.2008 №16543/28/1-08 про виконання Указу Президента України від 23.05.2005 №838/2005 "Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні"
щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом
Відділ економіки та торгівлі райдержадміністрації  

4
№ 41363/1/1-11 від 02.09.2011
до доручення Президента України від 26.08.2011 №1-1/1876 щодо розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади у сфері благоустрою населених пунктів та аналіз проблемних питань, що виникають під час відселення мешканців із жилих будинків
 щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом
Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації 

5
№ 41363/44/1-11 від 05.01.2012
до листа Адміністрації Президента України від 09.12.2011 №04-01/902 щодо продовження виконання завдань, визначених дорученням Президента України від 26.08.2011 №1-1/1876, про розширення повноважень обласних державних адміністрацій у сфері благоустрою населених пунктів та аналіз проблемних питань, що виникають під час відселення мешканців із жилих будинків
щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом
Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації 
  

6
№ 6056/171/1-07 від 08.08.2013
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 останнього місяця звітного періоду
Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації 

7
№ 51884/1/1-07 від 25.12.2007
План організації забезпечення виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 року №1228/2007 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"
15.12.2016 
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


№30137/72/1-14 від 30.09.2014
до листа Українського інституту національної пам’яті від 19.09.2014 №02/156 щодо загиблих учасників антитерористичної операції
щомісячно до 05 числа
Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації  


№ 28589/11/1-13 від 17.12.2013
до листа Адміністрації Президента України від 27.11.2013 № 03-01/2780 про продовження роботи з виконання доручення Президента України від 12 липня 2013 року №012/38149-01 стосовно запобігання загрозі національній безпеці України, зокрема, занесенню на її територію збудників африканської чуми свиней
щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом
Управління Держпродспоживслужби у Чечельницькому районі Вінницької області,
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації


№ 2864/1/1-14 від 08.02.2014
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"
щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом
Відділ освіти райдержадміністрації


№ 8699/1/1-14 від 20.03.2014
до доповідної записки Міністра Кабінету Міністрів від 17 березня 2014 року щодо посилення взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю
щомісячно до 23 числа,
наступного за звітним періодом
Головний спеціаліст організаційного відділу апарату райдержадміністрації 



№ 44845/143/1-13 від 30.07.2014
до листа Міністерства соціальної політики України від 10.07.2014 № 2782/0/10-14/021 про стан роботи зі створення нових робочих місць
щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


№ 41544/37/1-13 від 17.10.2014
до листа Міністерства екології та природних ресурсів України від 6.10.2014 № 5/3-7/12140-14 щодо виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2013 року № 572/2013 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року "Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні"
щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом
Відділ економіки та торгівлі райдержадміністрації  


№ 41853/1/1-14 від 19.11.2014
до листа Держенергоефективності України від 10.11.2014 № 397-01/14/1-14 щодо скорочення обсягу природного газу на період до 2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1014-р
щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації 



№ 22721/1/1-15 від 08.06.2015
до листів Міністерства соціальної політики України від 28.05.2015 № 2774/0/10-15/039 і Пенсійного фонду України від 20.05.2015 № 27382/03-02 про вжиття дієвих заходів до погашення заборгованості з відшкодування фактичних витрат на оплату праці і доставку пільгових пенсій, сплати страхових внесків та єдиного внеску за кожним підприємством, що має таку заборгованість, затвердження графіків її погашення 
25.10.2016
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  
Бершадське об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області


№ 41486/1/1-15 від 12.10.2015
до протокольного доручення Президента України від 8 жовтня 2015 року № 1-1/873 щодо утворення в регіонах центрів допомоги учасникам антитерористичної операції

01.12.2016
Відділ економіки та торгівлі райдержадміністрації  
Відділ освіти райдержадміністрації Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


№ 15796/1/1-14 від 03.05.2014
до листа Міністерства культури України від 23.04.2014 № 582/18/10-14 щодо моніторингу мовно-етнічних проблем в регіонах
20.10.2016 20.11.2016
20.12.2016
Головний спеціаліст організаційного відділу апарату райдержадміністрації 



№ 30137/79/1-14 від 31.07.2015
до листа Українського інституту національної пам’яті від 02.07.2015 №01/659 про стан виконання доручення стосовно узагальнення інформації щодо загиблих учасників антитерористичної операції та створення секторів військових поховань
щомісячно до 05 числа 
Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації  


№ 41324/0/1-15 від 08.10.2015
 до доручення Прем’єр-міністра України від 08.10.2015 №227 про забезпечення моніторингу виконання завдання щодо розроблення і затвердження плану із забезпечення надання адміністративних послуг Державної міграційної служби через центри надання адміністративних послуг
щомісячно до 01 числа 
Відділ економіки та торгівлі райдержадміністрації  


№ 27562/1/1-15 від 07.07.2015
до листа Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 01.07.2015 №7-1585/15-86 стосовно виконання рекомендацій за результатами круглого столу щодо удосконалення організації надання паліативної допомоги
щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом
КУ«Чечельницька ЛПЛ», КЗ «Чечельницький РЦПМСД»  


№ 22194/6/1-15 від 17.09.2015
до листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.08.2015 №12/20-31-2412 щодо Рекомендацій комітетських слухань на тему "Посилення ролі єврорегіонів у здійсненні транскордонного співробітництва"
25.12.2016
Відділ економіки та торгівлі райдержадміністрації  


№ 39538/1/1-15 від 06.11.2015
до Указу Президента України від 24.09.2015 № 555/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"
10.12.2016
Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації  


№ 42198/1/1-15 від 29.10.2015
до Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки"
10.10.2016
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


№ 3591/43/1-14 від 04.08.2016
до листа Державної служби надзвичайних ситуацій України від 14.07.2016 № 02-10121/261 щодо виконання розділу ІІ протоколу від 23.12.2014 №3 засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
25.10.2016
Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації  


№ 2666/91/1-15 від 20.03.2015
про виконання завдань, визначених протокольним рішенням Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року №14 "Про створення належних умов для проживання громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції"

щомісячно до 05 числа 
Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації  


№ 38729/10/1-15 від 22.01.2016
до листа Глави Адміністрації Президента України від 19.01.2016 № 02-01/93 про вжиття дієвих заходів з метою погашення заборгованості із заробітної плати

щомісячно до 20 числа 
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


№ 47816/10/1-15 від 04.02.2016
до листа Міністерства освіти і науки України від 28.01.2016 № 1/10-251 про продовження роботи щодо створення опорних шкіл у 2016 році
щомісячно до 20 числа 
Відділ освіти райдержадміністрації


№ 8587/33/1-15 від 21.03.2016
до листа Міністерства соціальної політики України від 14.03.2016 №1249/0/10-16/172 про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №359-р щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції

щомісячно до 05 числа 
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


№ 39073/411/1-10 від 19.04.2016
до листа Глави Адміністрації Президента України від 13.04.2016 №02-01/1326 щодо заборгованості із виплати заробітної плати

щомісячно до 25 числа 
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


№ 42198/1/1-15 від 29.10.2015
до Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки"

10.10.2015
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації

Відділ освіти райдержадміністрації


Розпорядження голови облдержадміністрації: 

№ з/п
Зміст
нормативно-правових актів
Термін виконання
Відповідальні за виконання
Примітка
1
2
3
4
5
1
від 29.01.2016 №52
Про затвердження плану заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру
10.10.2016
Головний спеціаліст організаційного відділу апарату райдержадміністрації 


3
від 20.05.2015 №295
Про підготовку та відзначення на Вінниччині 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського
07.10.2016
Головний спеціаліст організаційного відділу апарату райдержадміністрації 
 

6
від 01.03.2016 №127

Про заходи щодо забезпечення детінізації економіки області 
щомісячно до 20 числа



щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
Відділ економіки та торгівлі райдержадміністрації  

8
від 21.04.2016 №264
Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2017 років

щомісячно до 15 числа
Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації 


9
від 19.03.2015 №163
Про соціальний супровід, організацію реабілітації, надання пільг учасникам антитерористичної операції, у тому числі демобілізованим
щомісячно до 15 числа
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


від 29.07.2016 №561
Про підсумки соціально-економічного розвитку області за перше півріччя 2016 року
щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом
Організаційний відділ апарату райдержадміністрації  


від 24.03.2015 №179
Про благоустрій та поліпшення санітарного стану населених пунктів області
щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації 
 


від 18.10.2013 №436

Про будівництво (придбання)  житла для військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених пунктів військових гарнізонів

щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


від 04.10.2013 №426
Про забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів
щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


від 26.01.2016 №33
Про запровадження проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики 
щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Відділ економіки та торгівлі райдержадміністрації


від 06.04.2016 №211
Про затвердження Порядку створення та використання
 регіонального матеріального резерву для запобігання 
і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
щоквартально до 30 числа останнього місяця звітного періоду
Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації  


від 25.04.2007 №173
Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів сільськогосподарського призначення
щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації  


від 01.10.2014 №562

Про заходи щодо підвищення доступності та якості первинної медичної допомоги в 2014-2020 роках
щоквартально до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом
КУ«Чечельницька ЛПЛ», КЗ «Чечельницький РЦПМСД»  


від 07.04.2016 №213
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в установах, організаціях та підприємствах області
щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом
Чечельницьке відділення Гайсинської ОДПІ  


від 04.09.2015 №527
Про організацію проведення функціонального навчання
 у сфері цивільного захисту, спеціальних об'єктових навчань
 і тренувань з питань цивільного захисту

щопівроку до 25 числа останнього місяця звітного періоду
Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації  


від 26.10.2007 №398

Про створення обласного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур

щопівроку до 20 числа останнього місяця звітного періоду
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  


від 26.02.2014 №57
Про заходи з охорони лісів області від пожеж у 2014 - 2016 роках

щорічно до 15 листопада
Чечельницьке лісове господарство  


від 05.06.2015 №338
Про заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

щорічно до 10 жовтня
Сектор правового забезпечення апарату райдержадміністрації  


від 15.12.2016 №320
Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями 

щорічно до 15 грудня
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  



Розпорядження голови райдержадміністрації: 


№ з/п
Зміст нормативно-правових актів
Термін виконання
Відповідальні за виконання
Примітка
1
2
3
4
5
1
від 27.01.2016 №15
Про заходів з організації контролю за виконанням актів ПУ, КМУ,інших документів Уряду та ЦОВВ,  розпоряджень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації за підсумками 2015р.
Щоквартально до 10 числа
Загальний відділ апарату райдержадміністрації  

3
від 02.09.2016р. №293
Про підсумки соціально – економічного розвитку району за І півріччя 2016р.
щоквартально до 1 числа
Організаційний відділ апарату райдержадміністрації 





























Організаційно-масові заходи за участю керівництва області
з нагоди відзначення державних та професійних свят:


ЖОВТЕНЬ

Міжнародного дня літніх людей (1)
Міжнародного дня музики (1)
Дня працівника освіти (2)
Дня юриста (8)
Дня художника (9)
Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної служби (9)
Всесвітнього дня пошти (9)
Дня працівників стандартизації та метрології (10)
Дня захисника України (14)
Дня українського козацтва (14)
Дня працівників харчової промисловості (16)
Дня визволення України від фашистських загарбників (28)
Дня автомобіліста і дорожника (30)


ЛИСТОПАД

Дня ракетних військ і артилерії (3)
Дня інженерних військ (3)
Дня залізничника (4)
Дня працівника соціальної сфери (6)
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва (9)
Дня української писемності та мови (9)
Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (16)
Дня морської піхоти (16)
Дня студента (17)
Дня скловиробника (19)
Дня працівників гідрометеорологічної служби (19)
Дня працівників сільського господарства (20)
Дня Гідності та Свободи (21)
Дня пам’яті жертв голодомору (26)

ГРУДЕНЬ
Дня працівників прокуратури (1)
Всесвітнього дня боротьби зі Снідом (1)
Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями  (3)
Дня працівників статистики (5)
Дня Збройних сил України (6)
Міжнародного дня цивільної авіації (7)
Дня місцевого самоврядування (7)
Дня благодійництва (11)
Дня Сухопутних військ України (12)
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14)
Дня працівників суду (15)
Дня працівника державної виконавчої служби (17)
Дня адвокатури (19)
Дня енергетика (22)
Дня працівників дипломатичної служби (22)
Дня працівників архівних установ (24)


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


