ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови
Черкаської районної
державної адміністрації
Петро КОРЕНЮК
ПЛАН
роботи Черкаської районної державної адміністрації на I квартал 2020 року
Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

Про проект Програми економічного і соціального розвитку Закон України «Про
місцеві державні
району на 2020 рік.
адміністрації»

Січень

Данилішин П.І.
Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів
міністерств та інших
центральних органів
виконавчої влади у
районі
Виконкоми сільських рад

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 2019 рік. Закон України «Про
місцеві державні
адміністрації»

Лютий

Шокот Г.І.
Кучеренко Ю.А.
Виконкоми сільських рад

1. Перелік питань для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Про підсумки виконання Програми економічного і соціального Закон України «Про
місцеві державні
розвитку розвитку району за 2019 рік.
адміністрації»

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

Лютий

Данилішин П.І.
Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів
міністерств та інших
центральних органів
виконавчої влади у
районі
Виконкоми сільських рад

Про стан виплати заборгованої заробітної плати на Витяг з протоколу
підприємствах, установах та організаціях району усіх форм № 68 засідання
Кабінету Міністрів
власності.
України від 05.09.2012,
розпорядження
облдержадміністрації
від 22.06.2010 № 145

Березень

Коваль С.В.

Про стан забезпечення законності, правопорядку, захисту Закон України «Про
місцеві державні
прав і свобод громадян в районі.
адміністрації»

Березень

Лобода Ю.С.

3

Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

2. Питання, що будуть вивчатися, надання практичної допомоги
Кабінету
2.1. Вивчення стану здійснення органами місцевого Постанова
самоврядування делегованих повноважень органів Міністрів України від
09.03.1999 № 339,
виконавчої влади (за окремими планами).
розпорядження
облдержадміністрації
від 01.12.2017 № 795,
розпорядження
райдержадміністрації
від 02.09.2011 № 233

Упродовж
кварталу

Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів
міністерств, інших
центральних органів
виконавчої влади в
районі

виконання вимог Конституції України, законів України, указів
Президента України, постанов Кабінету Міністрів України,
актів інших центральних органів виконавчої влади,
розпоряджень облдержадміністрації та райдержадміністрації,
завдань з соціально-економічного та культурного розвитку
району, надходжень до бюджетів усіх рівнів виконкомами
сільських рад;

Постійно

Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів
міністерств та інших
центральних органів
виконавчої влади у
районі

забезпечення надходжень до бюджетів податків та платежів,
що зараховуються до місцевих бюджетів, взаємодії
фіскальних органів з органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування з питань наповнення місцевих бюджетів;

Упродовж
кварталу

Шокот Г.І.
Кучеренко Ю.А.

правильності та ефективності використання бюджетних коштів
на утримання виконкомів сільських рад;

Упродовж
кварталу

Шокот Г.І.

2.2. Вивчення питань та надання практичної допомоги щодо:
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

планування та виконання місцевих бюджетів;

Упродовж
кварталу

Шокот Г.І.

зміни тарифів на теплову енергію, послуги централізованого
опалення, постачання гарячої води та житлово-комунальні
послуги;

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

стану відновлення вуличного освітлення в населених пунктах
району;

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

формування та функціонування суб’єктів аграрного ринку, цін
на сільгосппродукцію і врегулювання земельних і майнових
відносин у районі;

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

участі сільськогосподарських товаровиробників, переробних
підприємств, фермерських, селянських господарств району у
ярмарках з продажу сільськогосподарської продукції та
продуктів її переробки (за окремим графіком);

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

підготовки сільськогосподарської техніки підприємств усіх
форм власності до початку весняно-польових робіт;

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

підготовки містобудівних умов та обмежень для проектування
об’єктів;

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

стану роботи із забезпечення реалізації державної політики у
сфері соціального захисту населення виконкомами сільських
рад (за окремим планом);

Упродовж
кварталу

Коваль С.В.

дотримання майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;

Упродовж
кварталу

Походенко І.О.
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

умов проживання та виховання усиновлених дітей, дітей під
опікою, піклуванням, в прийомних сім’ях та дітей, які
опинились у скрутному життєвому середовищі;

Упродовж
кварталу

Походенко І.О.

проведення
профілактичних
«Канікули», «Діти вулиці»;

Упродовж
кварталу

Походенко І.О.
Григорчук Л.В.
Гончар Л.В.

реалізації повноважень у галузі культури, спорту, туризму;

Упродовж
кварталу

Григорчук Л.В.

реалізації повноважень у галузі охорони здоров’я;

Упродовж
кварталу

Гуськов М.В.
Пантюхіна Г.А.
Іващук Л.М.

реалізації вимог чинного законодавства у роботі із
зверненнями
громадян
структурними
підрозділами
райдержадміністрації, виконкомами сільських рад;

Упродовж
кварталу

Петренко А.А.

відповідності законодавству рішень виконкомів сільських рад
з питань здійснення делегованих повноважень;

Упродовж
кварталу

Висоцька І.В.

стану кадрової роботи та виконання законів України
«Про державну службу», «Про службу в органах місцевого
самоврядування» та інших нормативних документів з питань
трудововго законодавства та державної служби (відповідно до
плану роботи з кадрами);

Упродовж
кварталу

Плосконос І.І.

рейдів-перевірок

«Урок»,
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Зміст заходу

упорядкування та описування управлінської документації
постійного зберігання та документів з кадрових питань
(особового складу) на договірних засадах Мошнівською
сільською радою;
проведення Дня відділу освіти на базі навчальних закладів
району:
ДНЗ «Веселка» с.Свидівок;
Нечаївського ЗЗСО І-ІІ ст. Червонослобідської сільської
ради;
забезпечення архівного зберігання документів:
виконкомом Софіївської сільської ради;
виконкомом Леськівської сільської ради;
фінансовим управлінням райдержадміністрації.

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання
Упродовж
кварталу

Відповідальні виконавці

Ямборська В.В.

Григорчук Л.В.
Січень
Березень
Ямборська В.В.
Січень
Лютий
Березень

7

Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

3. Наради, семінари
Наради щодо підсумків діяльності у 2019 році та основних
напрямів роботи у 2020 році (за окремими планами).

Упродовж
кварталу

Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів
міністерств, інших
центральних органів
виконавчої влади в районі

Нарада за участю сільських голів та голів ОТГ.

Січень

Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації

Нарада за участю перевізників району.

Січень

Данилішин П.І.

Січень

Григорчук Л.В.

Нарада завідувачів закладів дошкільної освіти.

Січень

Григорчук Л.В.

Нарада заступників директорів з навчально-виховної роботи
закладів загальної середньої освіти.

Січень

Григорчук Л.В.

Нарада керівників гуртків закладів позашкільної освіти.

Січень

Григорчук Л.В.

Конкурс
з
визначення
програм
(проектів,
заходів),
розроблених громадськими організаціями району для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з
районного бюджету.

Лютий

Коваль С.В.

Міжвідомча нарада з питання взаємодії суб`єктів соціальної
роботи.

Лютий
Березень

Нарада директорів
позашкільної освіти.

закладів

загальної

середньої

та

Походенко І.О.
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Зміст заходу

Засідання
комісій,
райдержадміністрації:

інших

комісії з питань призначення
соціальних допомог;

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу
дорадчих

субсидій

та

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

органів
державних

Щомісяця

Коваль С.В.

міжвідомчої робочої групи з питань легалізації зайнятості
населення та забезпечення реалізації рішень, спрямованих на
підвищення рівня оплати праці та недотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати;

Щомісяця

Коваль С.В.

комісії по наданню одноразової грошової допомоги інвалідам
та непрацюючим малозабезпеченим особам;

Щомісяця

Коваль С.В.

комісії з питань захисту прав дітей;

Щомісяця

Походенко І.О.

постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян;

Щомісяця

Петренко А.А.

ради з питань безпечної життєдіяльності населення;
тимчасової комісії з питань заборгованої заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат;
медичної ради;
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій.

Січень

Коваль С.В.

Січень
Березень

Коваль С.В.

Лютий
За потреби

Гуськов М.В.
Пантюхіна Г.А.
Білоус А.В.
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

4. Масові заходи
4.1. Святкові дні, ювілейні та пам'ятні дати, які будуть відзначатися на державному рівні:
Новий рік;

Кодекс законів про
працю України

1 січня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

Різдво Христове;

Кодекс законів про
працю України

7 січня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

Указ Президента
України
від 13.11.2014
№871/2014

22 січня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

День пам’яті жертв Голокосту;

Постанова Верховної
Ради України
від 05.07.2011
№3560-VI

27 січня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав;

Указ Президента
України від 11.02.2004
№180/2004

15 лютого

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

День Героїв Небесної Сотні;

Указ Президента
України від 11.02.2015
№69/2015

20 лютого

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

Міжнародний жіночий день;

Кодекс законів про
працю України

8 березня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

День Соборності України;
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу
Вшанування пам'яті

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

9 березня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

Постанова Верховної
Ради України
від 17.01.2017
№ 1822-VIII

14 березня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

Указ Президента
України
від 11.12.1999
№1556/99
Указ Президента
України
від 15.02.1994
№46/1994
Указ Президента
України
від 11.10.2013
№554/2013

14 березня

Коверський А.М.
Виконкоми сільських рад

15 березня

Данилішин П.І.
Виконкоми сільських рад

18 березня

Кучеренко Ю.А.

зустрічі з територіальними громадами сіл та трудовими
колективами підприємств району (за окремим графіком);

Упродовж
кварталу

Троценко І.Л.
Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації

загальні збори громадян
(за окремим графіком);

Упродовж
кварталу

Виконкоми сільських рад

206-а річниця від дня народження Т.Г. Шевченка;
День українського добровольця.

4.2. Професійні та неофіційні свята:
День землевпорядника;

День працівників житлово-комунального
побутового обслуговування населення;

господарства

і

День працівника податкової та митної справи України.

4.3. Інші масові заходи:

населених

пунктів

району
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

новорічно-різдвяні театралізовані дійства «Новорічна казка»;

Січень

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

різдвяний турнір з мініфутболу серед юнаків 2005-2006 р.н.;

Січень

Григорчук Л.В.

відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини
(сс. Будище, Степанки);

Січень

Пантюхіна Г.А.
Виконкоми сільських рад

відкриття поліцейської станції (сс. Білозір’я, Леськи, Руська
Поляна, Червона Слобода);

Січень

Вербовий М.Д.
Виконкоми сільських рад

до 80-річчя від дня народження Олександра Івановича
Стадника (1940), композитора, хормейстера, диригента,
народного артиста України, керівника Руськополянського
народного фольклорно-етнографічного хору «Поляни»,
(с.Руська Поляна);

Січень

Григорчук Л.В.
Виконком
Руськополянської ОТГ

районний святковий захід до 101-ї річниці проголошення Акта
Злуки УНР та ЗУНР «Одна Україна! Соборна країна!»;

Січень

Григорчук Л.В.

відкриття першої черги будівництва ДНЗ «Берізка» села
Хацьки;

Січень

Виконком
Степанківської ОТГ

районний захід, присвячений вшануванню пам’яті учасників
бойових дій на території інших держав «Ти вічний біль,
Афганістан» та вшанування пам’яті загиблих мітингувальників
Майдану та героїв Небесної сотні «Пам’яті Героїв Майдану»;

Лютий

Григорчук Л.В.

районні спортивні змагання з баскетболу в залік XXVІІ
Спартакіади школярів закладів загальної середньої освіти
району;

Лютий

Григорчук Л.В.
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Зміст заходу
Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежників (шкільний
та районний етапи);

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання
Лютийберезень

Відповідальні виконавці
Григорчук Л.В.

чемпіонат району з видів спорту:
волейболу, лижних гонок, кульової стрільби;
баскетболу;

Григорчук Л.В.
Лютий
Березень

районний фестиваль-конкурс соціально-психологічних театрів;

Березень

Григорчук Л.В.

районний захід до Міжнародного дня прав жінок і миру
«Жінку віншуємо знову! …»;

Березень

Григорчук Л.В.

щорічний конкурс читців, присвячений 206-й річниці від дня
народження Т.Г. Шевченка «Уклін тобі, Великий наш
Пророче»;

Березень

Григорчук Л.В.

відкриття поліцейської станції (сс. Білозір’я, Леськи, Руська
Поляна, Червона Слобода).

дата
уточнюється

Вербовий М.Д.
Виконкоми сільських рад

5. Загальні питання
Аналіз та інформування обласної державної адміністрації про
суспільно-політичну ситуацію та основні події соціальноекономічного життя району.

Щодня
Щотижня

Северинчук Л.А.

Аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів в
районі,
підготовка
матеріалів
на
веб-сайт
райдержадміністрації.

Щодня

Северинчук Л.А.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Ігор ТРОЦЕНКО

