ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Черкаської районної
державної адміністрації
Володимир КЛИМЕНКО

ПЛАН
роботи Черкаської районної державної адміністрації на вересень 2020 року
Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

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

2. Питання, що будуть вивчатися, надання практичної допомоги

Термін
виконання

Відповідальні виконавці
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

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
виконкоми Думанецької, Яснозірської сільських рад;

08 вересня

Коваль С. В.

виконком Чорнявської сільської ради

25 вересня

Походенко І. О.

2.2. Вивчення питань та надання практичної допомоги щодо:
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
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;

Упродовж
місяця

Шокот Г.І.
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

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

Упродовж
місяця

Шокот Г.І.

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.

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.

реалізації повноважень у галузі охорони здоров’я;

Упродовж
місяця

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

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

Упродовж
місяця

Походенко І.О.

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

Упродовж
місяця

Походенко І.О.

підготовки закладів освіти до нового навчального року та
опалювального сезону в осінньо-зимовий період;

Упродовж
місяця

Григорчук Л.В.

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

Упродовж
місяця

Петренко А.А.
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

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

Упродовж
місяця

Мірошник Н. М.

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.

упорядкування та описування управлінської документації
постійного зберігання та документів з кадрових питань
(особового складу) на договірних засадах виконкомами
Чорнявської сільсьскої ради;

Упродовж
місяця

Ямборська В.В.

09, 18
вересня

Походенко І.О.

07, 08, 10,
11 вересня

Григорчук Л.В.

проведення профілактичного
(с. Будище, с. Яснозір’я);

рейду-перевірки

огляд готовності ЗДО району до нового 2020-2021
навчального року.

«Канікули»
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

3. Наради, семінари:
інструктивно-методична за участю директорів
загальної середньої та позашкільної освіти району;

закладів

30 вересня

Григорчук Л.В.

інструктивно-методична за
дошкільної освіти району;

закладів

25 вересня

Григорчук Л.В.

та

04 вересня

Григорчук Л.В.

інструктивно-методична за участю заступників директорів із
НВР;

02 вересня

Григорчук Л.В.

інструктивно-методична за участю керівників гуртків ЗПО;

27 вересня

Григорчук Л.В.

онлайн-засідання районних професійних спільнот шкільних
бібліотекарів;

03 вересня

Григорчук Л.В.

онлайн-засідання районних професійних спільнот учителів
курсів духовно-морального спрямування;

21 вересня

Григорчук Л.В.

засідання Ради районного методичного кабінету відділу освіти
райдержадміністрації;

30 вересня

Григорчук Л.В.

10,17, 24
вересня

Григорчук Л.В.

28 вересня

Походенко І.О.

участю

завідувачів

інструктивно-методична за участю керівників
організаторів туристсько-краєзнавчої роботи;

гуртків

засідання творчих груп вчителів;
міжвідомча нарада з питання взаємодії суб`єктів соціальної
роботи;
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Зміст 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
центральних органів
виконавчої влади в районі

оперативні наради з основних напрямів роботи.

Щотижня

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

Засідання
комісій,
райдержадміністрації:

інших

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

дорадчих

органів

комісії з питань захисту прав дітей;
комісії з питань призначення
соціальних допомог;

21 вересня
субсидій

та

державних

Походенко І.О.

03, 11, 17
вересня (за
необхідності)

Коваль С.В.

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

30 вересня

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;
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій.

22 вересня

Коваль С.В.

За окремим
графіком

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:
День знань.

75 років з дня закінчення Другої світової війни

Закон України «Про
загальну середню
освіту»

1 вересня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

Постанова Верховної
Ради України від
03.12.2019 № 325-ХІ

2 вересня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

29 вересня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

День пам’яті трагедії Бабиного Яру
4.2. Професійні та неофіційні свята:
День нотаріату

Указ Президента
України
від 22.02.2010
№ 211/2010

2 вересня

Мірошник Н. М.

День підприємця;

Указ Президента
України
від 05.10.1998
№ 1110/98

6 вересня

Данилішин П.І.

День українського кіно

Указ Президента
України
від 12.01.1996
№ 56/96

12 вересня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

День фізичної культури і спорту;

Указ Президента
України
від 29.06.1994
№ 340/94

12 вересня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості

Указ Президента
України
від 12.08.1993
№ 302/1993

13 вересня

Данилішин П. І.

День танкістів

Указ Президента
України
від 29.08.1997
№ 922/97

13 вересня

Білоус А. В.

День рятівника;

Указ Президента
України
від 12.09.2008
№ 830/2008

17 вересня

Кобко А.І.
Швед А.Я.

День безпеки пацієнтів

Указ Президента
України
від 04.09.2019
№ 648/2008

17 вересня

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

День винахідника і раціоналізатора

Указ Президента
України
від 16.08.1994
№ 443/94

19 вересня

Данилішин П. І.
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

День фармацевтичного працівника

Указ Президента
України
від 07.08.1999
№ 1128/99

19 вересня

Северинчук Л. А.

День працівника лісу;

Указ Президента
України
від 28.08.1993
№ 356/93

20 вересня

Пустовіт А.В.
Швед С.І.

День миру

Указ Президента
України
від 05.02.2002
№ 100/2002

21 вересня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

День партизанської слави;

Указ Президента
України
від 30.10.2001
№ 1020/2001

22 вересня

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

День машинобудівника

Указ Президента
України від 08.09.1993
№361/93

27 вересня

Данилішин П. І.

День туризму;

Указ Президента
України від 21.09.1998
№1047/98

27 вересня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

Указ Президента
України
від 14.05.1998
№471/98

30 вересня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

Всеукраїнський день бібліотек.

Відповідальні виконавці
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

Указ Президента
України
від 27.11.2008
№1088/2008

30 вересня

Походенко І. О.
Виконкоми сільських рад

робочі поїздки керівництва райдержадміністрації, зустрічі
з територіальними громадами сіл та трудовими колективами
підприємств району (за окремим графіком);

Упродовж
місяця

Северинчук Л.А.
Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації

свято «Першого дзвоника» в закладах освіти району;

Вересень

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

до 105-річчя від дня народження Івана Олександровича
Гуржія (1915-1971), дослідника історії України XVIII-XIX ст.,
джерелознавця, доктора історичних наук, професора, членакореспондента АН УРСР, уродженця села Худяки;

Вересень

Григорчук Л.В.
Виконком Леськівської
ОТГ

День усиновлення

4.3. Інші масові заходи:

до 60 років від дня народження Оксани Стефанівни Забужко
(1960), української письменниці, поетеси - Виставка-портрет
«Чарівний світ Оксани Забужко»

19 вересня

Григорчук Л.В.

до 150-річчя від дня народження - Персональна пам’ятка
«Сергій Дядюша – військовий діяч, генерал-поручик армії
УНР»

16-19
вересня

Григорчук Л.В.

до 100 років з часу утворення Української військової
організації (вересень 1920) – «Євген Коновалець і створення
Української Військової Організації»

вересень

Григорчук Л.В.
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Зміст заходу

святковий захід до Всеукраїнського дня бібліотек;

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

30 вересня

Григорчук Л.В.

відкритий чемпіонат ДЮСШ «Мрія» з боксу серед юнаків;

Вересень

Григорчук Л.В.

чемпіонат району з настільного тенісу

Вересень

Григорчук Л.В.

спартакіада державних службовців;

12 вересня

Григорчук Л.В.

Богатирські ігри

19 вересня

Григорчук Л.В.

до Дня сіл:
Дубіївка;
Первомайське;
Геронимівка.

Виконкоми сільських рад
26 вересня
19 вересня
20 вересня

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

Аліна ПЛАХОТНА

