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

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

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

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:
розпорядження
облдержадміністрації
від 01.12.2017 № 795,
розпорядження
райдержадміністрації
від 02.09.2011 № 233
виконкомом Кумейківської сільської ради;
виконкомом Будищенської сільської ради;

8 квітня
30 квітня

Коваль С.В.
Походенко І.О.
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

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, інших
центральних органів
виконавчої влади в 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
місяця

Шокот Г.І.
Кучеренко Ю.А.

планування та виконання місцевих бюджетів;

Шокот Г.І.

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

Упродовж
місяця
Упродовж
місяця

обстеження доріг загального користування місцевого значення
(за окремим графіком);

Упродовж
місяця

Данилішин П.І.

стану відновлення вуличного освітлення в населених пунктах
району;

Упродовж
місяця

Данилішин П.І.

заходів щодо реконструкції та будівництва автомобільних
доріг загального користування державного і місцевого
значення на території району;

Упродовж
місяця

Данилішин П.І.

2.2. Вивчення питань та надання практичної допомоги щодо:

Шокот Г.І.
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

Данилішин П.І.

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

Упродовж
місяця

організації та проведення профілактичних заходів по
забезпеченню епізоотичного благополуччя щодо інфекційних
захворювань великої рогатої худоби, свиней та високо
патогенного грипу птиці;

Упродовж
місяця

Данилішин П.І.

стану роботи із забезпечення реалізації державної політики у
сфері
соціального
захисту
населення
виконкомами
сільських рад;

Упродовж
місяця

Коваль С.В.

підготовки містобудівних умов та обмежень для проектування
об’єктів;

Упродовж
місяця

Данилішин П.І.

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

Упродовж
місяця

умов проживання та виховання усиновлених дітей, дітей під
опікою, піклуванням, в прийомних сім’ях;

Упродовж
місяця

Походенко І.О.

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

Упродовж
місяця

Петренко А.А.

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

Упродовж
місяця

Висоцька І.В.

стану кадрової роботи та виконання Закону України
«Про державну службу» та інших нормативних документів з
питань трудового законодавства та державної служби.

Упродовж
місяця

Северинчук Л.А.

Походенко І.О.
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

Координаційні наради з керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації та територіальних органів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади в районі
(за окремими планами).

Упродовж
місяця

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.

Щотижня

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

державних

2, 16, 30
квітня

Коваль С.В.

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

21 квітня

Коваль С.В.

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій.

За окремим
графіком

Білоус А.В.

3. Наради, семінари

Засідання
комісій,
райдержадміністрації:

інших

комісії з питань призначення
соціальних допомог;

дорадчих
субсидій

та

органів
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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

26 квітня

Коваль С.В.
Виконкоми сільських рад

Всесвітній день здоров’я;

Статут Всесвітньої
організації здоров'я

7 квітня

День пожежної охорони;

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

17 квітня

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

18 квітня

Григорчук Л.В.

18 квітня

Данилішин П.І.
Виконкоми сільських рад

30 квітня

Григорчук Л.В.

34-а річниця Чорнобильської трагедії.

4.2. Професійні та неофіційні свята:

День пам’яток історії та культури;

День довкілля;

День прикордонника.
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

4.3. Інші масові заходи:
районний дистанційний конкурс хореографічного мистецтва
«О танцю мить чудова!» (в онлайн-режимі);

15 квітня15 травня

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

24-26 квітня

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).

27 квітня9 травня

Григорчук Л.В.

Щодня
Щотижня

Северинчук Л.А.

Щодня

Северинчук Л.А.

5. Загальні питання
Аналіз та інформування обласної державної адміністрації про
суспільно-політичну ситуацію та основні події соціальноекономічного життя району.
Аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів в
районі,
підготовка
матеріалів
на
веб-сайт
райдержадміністрації.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Ігор ТРОЦЕНКО

Григорчук Л.В.
Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

