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

Обґрунтування
Термін
необхідності
виконання
здійснення заходу
1. Перелік питань для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації

Відповідальні виконавці

району Закон України «Про
місцеві державні
адміністрації»

Травень

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

Про підсумки роботи щодо надання населенню району Постанова Кабінету
субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та Міністрів України від
скраплений газ за опалювальний період 2019-2020 років.
21.10.1995 № 848
(із змінами)

Травень

Коваль С.В.
Виконкоми сільських рад

Про стан підготовки до літнього відпочинку та оздоровлення Закон України «Про
місцеві державні
дітей у 2020 році.
адміністрації»

Травень

Григорчук Л.В.

Про підсумки проведення опалювального періоду 2019-2020 Закон України «Про
року та стан підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово- місцеві державні
комунального господарства району до роботи в осінньо- адміністрації»
зимовий період 2020-2021 року.

Червень

Данилішин П.І.
Григорчук Л.В.
Коваль С.В.
Лищенко В.А.

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

Червень

Лобода Ю.С.

Про підсумки виконання
за I квартал 2020 року.

місцевих

бюджетів
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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.

проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах
загального користування місцевого значення;

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

проведення сільськогосподарськими підприємствами веснянопольових 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

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

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

Упродовж
кварталу

Походенко І.О.

Травень
Червень

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

реалізації повноважень у галузі культури, спорту, туризму;

Упродовж
кварталу

Григорчук Л.В.

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
(відповідно до плану роботи з кадрами);

Упродовж
кварталу

Северинчук Л.А.

упорядкування та описування управлінської документації
постійного зберігання та документів з кадрових питань
(особового складу) на договірних засадах відділом освіти
районної державної адміністрації.

Упродовж
кварталу

Ямборська В.В.

проведення профілактичних
«Діти вулиці», «Випускний»;

рейдів-перевірок

«Канікули»,
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

3. Наради, семінари
Наради щодо основних напрямів роботи
(за окремими планами).

у 2020 році

Упродовж
кварталу

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

Оперативні наради щодо запобігання поширенню на території
району гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CоV-2.

Квітень

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

Міжвідомча нарада з питання взаємодії суб`єктів соціальної
роботи.

Травень
Червень

Походенко І.О.

Семінар на тему: «Забезпечення особам з інвалідністю права
на працю, пенсійне забезпечення, лікування, освіту, інтеграцію
в суспільство та інші зміни в українському законодавстві
відповідно до виконання Конвенції ООН про права осіб з
інвалідністю».

Червень

Коваль С.В.
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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 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;

Травень

Коваль С.В.

тимчасової комісії з питань заборгованої заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат;

Травень

Коваль С.В.

медичної ради;

Травень

Гуськов М.В.
Пантюхіна Г.А.

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій.

Щомісяця

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:
Пасха (Великдень);

Кодекс законів про
працю України

19 квітня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

Указ Президії
Верховної Ради
Української РСР від
29.03.1990 №8985-ХІ
Кодекс законів про
працю України

26 квітня

Коваль С.В.
Виконкоми сільських рад

1 травня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

Указ Президента
України
від 24.03.2015
№169/2015

8 травня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

75-а річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

Кодекс законів про
працю України

9 травня

День пам'яті жертв політичних репресій;

Указ Президента
України
від 21.05.2007
№431/2007
Вшанування пам'яті

17 травня

Григорчук Л.В.
Коваль С.В.
Виконкоми сільських рад
Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

34-а річниця Чорнобильської трагедії;

День праці;
День пам’яті та примирення;

159-а річниця перепоховання праху Т.Г Шевченка на Чернечій
горі в м.Канів;

22 травня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу
Указ Президента
України
від 17.09.2004
№ 1096/2004

Термін
виконання
24 травня

Григорчук Л.В.

День захисту дітей;

Указ Президента
України
від 30.05.1998
№568/1998

1 червня

Походенко І.О.
Григорчук Л.В.
Гончар Л.В.
Виконкоми сільських рад

День святої Трійці;

Кодекс законів про
працю України

7 червня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

Указ Президента
України
від 17.11.2000
№ 1245/2000

22 червня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

Кодекс законів про
працю України

28 червня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

Указ Президента
України
від 22.06.1994
№323/94

28 червня

Григорчук Л.В.
Гончар Л.В.

Статут Всесвітньої
організації здоров'я

7 квітня

Пантюхіна Г.А.
Гуськов М.В.
Кізян О.М.

День слов'янської писемності і культури;

День скорботи і вшанування пам‘яті жертв війни в Україні;

24-а річниця Конституції України;
День молоді.

Відповідальні виконавці

4.2. Професійні та неофіційні свята:
Всесвітній день здоров’я;
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Зміст заходу
День пожежної охорони;

День пам’яток історії та культури;

День довкілля;

День прикордонника;

День матері;

День Європи;
День науки;

День
працівників
книгорозповсюдження;

видавництв,

поліграфії

і

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу
Указ Президента
України
від 11.10.2013
№ 555/2013
Указ Президента
України
від 23.08.1999
№ 1062/99
Указ Президента
України
від 06.08.1998
№855/98
Указ Президента
України
від 21.05.2003
№ 431
Указ Президента
України
від 10.05.1999
№489/99
Указ Президента
України
від 19.04.2003 №339
Указ Президента
України
від 14.02.1997
№145/1997
Указ Президента
України
від 25.05.1999
№563/1999

Термін
виконання
17 квітня

Відповідальні виконавці
Швед А.Я.

18 квітня
Григорчук Л.В.
18 квітня

Данилішин П.І.
Виконкоми сільських рад

30 квітня

Григорчук Л.В.

10 травня

Григорчук Л.В.
Коваль С.В.
Гончар Л.В.

16 травня

Данилішин П.І.
Виконкоми сільських рад

16 травня

Григорчук Л.В.

30 травня

Григорчук Л.В.
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Зміст заходу
День журналіста;

День медичного працівника;

День батька;

День державної служби.

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу
Указ Президента
України
від 25.05.1994
№251/1994
Указ Президента
України
від 03.06.1994
№281/1994
Указ Президента
України
від 18.05.2019
№ 274/2019
Указ Президента
України від 04.04.2003
№291/2003

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

6 червня

Григорчук Л.В.

21 червня

Пантюхіна Г.А.
Гуськов М.В.
Кізян О.М.
Виконкоми сільських рад
Григорчук Л.В.
Коваль С.В.
Гончар Л.В.

21 червня

23 червня

Троценко І.Л.

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

Упродовж
кварталу

Троценко І.Л.
Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації

заходи до 34-ї річниці Чорнобильської трагедії «Через віки ця
пам’ять проростає…»;

Квітень

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

районний дистанційний конкурс хореографічного мистецтва
«О танцю мить чудова!» (в онлайн-режимі);

Квітеньтравень

Григорчук Л.В.

огляд-конкурс на кращу книжково-ілюстративну композицію
«Мужність і відвага крізь покоління» до Дня пам’яті та
примирення в Україні, присвячений жертвам Другої світової
війні та до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
(в онлайн-режимі).

Квітеньтравень

Григорчук Л.В.

4.3. Інші масові заходи:

11

Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

урочистий захід з нагоди Дня Європи;

Травень

Григорчук Л.В.

чемпіонат району з гандболу;

Травень

Григорчук Л.В.

відкритий чемпіонат районної ДЮСШ «Мрія» з футболу серед
юнаків 2007-2008 р.н.;

Травень

Григорчук Л.В.

святковий захід, присвячений Дню захисту дітей «Діти – надія
України»;

Червень

Григорчук Л.В.

районне свято української народної пісні та музики «З джерел
народу» до свята Троїці;

Червень

Григорчук Л.В.

святковий захід, присвячений Дню медичного працівника

Червень

Григорчук Л.В.
Пантюхіна Г.А.
Гуськов М.В.
Кізян О.М.

святковий захід до Дня державної служби та Дня Конституції
України;

Червень

Григорчук Л.В.

чемпіонат району з легкоатлетичного кросу.

Червень

Григорчук Л.В.
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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

