ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Черкаської районної
державної адміністрації
Володимир КЛИМЕНКО
ПЛАН
роботи Черкаської районної державної адміністрації на I квартал 2021 року
Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

Про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, Закон України «Про
виконавчих комітетів сільських рад щодо забезпечення звернення громадян»,
реалізації громадянами конституційного права на звернення.
Указ Президента
України від 07.02.2008
№109/2008

січень

Петренко А.А.
Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації
Виконкоми сільських рад

Про стан виконавської дисципліни, діловодства та організації
завдань, визначених актами і дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів України, доручень голів обласної
та районної державних адміністрацій

січень

Северинчук Л. А.
Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації
Виконкоми сільських рад

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

Доручення Кабінету
Міністрів України
№40056/0/1-10 від
02.07.2010,
розпорядження
облдержадміністрації
від 10.05.2006 № 179
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Зміст заходу
Про підсумки виконання місцевих бюджетів району.

Про стан кадрової роботи в районній державній адміністрації

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу
Закон України «Про
місцеві державні
адміністрації»

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

лютий

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

Закон України „Про
державну службу”

лютий

Северинчук Л. А.
Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації

Про стан виплати заробітної плати на підприємствах, Рішення колегії
Черкаської обласної
установах та організаціях району усіх форм власності.
державної
адміністрації від
29.05.2017 № 2 «Про
підсумки виконання
місцевих бюджетів за І
квартал 2017 року»

березень

Коваль С.В.

Про підсумки виконання плану розвитку архівної справи і Закон України «Про
діловодства у Черкаському районі та роботи архівного відділу місцеві державні
адміністрації»
за 2020 рік

березень

Ямборська В. В.
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

2. Перелік актів законодавства, розпоряджень облдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку
контролю
Укази Президента України
Від 11.11.2020 № 495/2020 «Про заходи щодо захисту прав та
інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв
насильницьких зникнень, членів їх сімей».

Щоквартально
до 5 числа
місяця,
наступного за
звітним
кварталом

Коваль С.В.

Від 17.12.2020 № 574/2020 «Про започаткування соціального
проекту «Активні парки – локації здорової України».

Щопівріччя до Григорчук Л.В.
5 числа місяця,
наступного за
звітним

Від 09.12.2020 № 556/2020 «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35х роковин Чорнобильської катастрофи».

Щоквартально
до 5 числа
місяця,
наступного за
звітним
кварталом

Коваль С.В.

Розпорядження Кабінету Міністрів України
Від 21.10.2020 № 1567-р «Про затвердження плану заходів з
реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період
до 2030 року».

Щопівроку
до 1 числа
місяця за
звітним

Данилішин П. І.
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

Від 28.10.2020 № 1544-р «Про затвердження Національного
плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325
“Жінки, мир, безпека" на період до 2025 року».

Щороку до 1
лютого

Від 18.11.2020 № 1483-р «Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Державної стратегії розвитку системи
протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020—
2023 роки».

Щоквартально
до 10 числа
місяця,
наступного за
звітним
кварталом

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

Від 22.09.2020 № 605 «Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Національної стратегії з оздоровчої активності в
Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий
спосіб життя - здорова нація" на 2021 рік».

До 5 січня

Григорчук Л.В.

Від 13.10.2020 № 637 «Про затвердження плану заходів щодо
реалізації
Національної
стратегії
розвитку
системи
фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів
їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на 2021–
2025 роках у Черкаській області».

Протягом року

Григорчук Л. В.

Коваль С.В.

Розпорядження облдержадміністрації
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

3. Питання, що будуть вивчатися, надання практичної допомоги
Кабінету
3.1. 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
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;

Упродовж
кварталу

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

забезпечення взаємодії фіскальних органів з органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань
наповнення місцевих бюджетів;

Упродовж
кварталу

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

виконання місцевих бюджетів;

Упродовж
кварталу

Шокот Г.І.
Виконкоми сільських рад

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

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

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

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

розрахунку населення за житлово-комунальні
електроенергію, теплопостачання та газ;

послуги,

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

реконструкції та будівництва автомобільних доріг загального
користування державного і місцевого значення;

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

стану відновлення вуличного освітлення в населених пунктах
району;

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

розвиток торгівельного та побутового
населення по Черкаському району;

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

Упродовж
кварталу
Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

реалізації повноважень із забезпечення доступу громадян до
водних об’єктів;

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 сільськогосподарськими підприємствами району
розрахунків за оренду земельних і майнових паїв;

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

обслуговування

паспортизації сміттєзвалище;
обстеження ділянок водних об’єктів і заплавів з метою
виявлення та ліквідації несанкціонованих і стихійних
сміттєзвалищ;

Данилішин П.І.
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

підготовки містобудівних умов та обмежень для проєктування
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.

стану
охорони
праці
у
структурних
райдержадміністрації, виконкомах сільських рад;

підрозділах

Упродовж
кварталу

Коваль С.В.

роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності
дітей, упередження вчинення правопорушень, пропагування
здорового способу життя, розвитку морально-духовних
цінностей у дитячому середовищі;

Упродовж
кварталу

Походенко І.О.

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

Упродовж
кварталу

Походенко І.О.

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

Упродовж
кварталу

Походенко І.О.

реалізації повноважень у галузі культури, спорту, туризму;

Упродовж
кварталу
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

Мірошник Н. М.

реалізації повноважень у галузі охорони здоров’я;

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

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

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

Северинчук Л.А.

організації спортивно-масової роботи у населених пунктах
Черкаського району;

Упродовж
кварталу

Григорчук Л.В.

виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в
області на 2021 рік;

Упродовж
кварталу

Григорчук Л.В.

виконання Програми «Національно-патріотичного виховання
дітей та молоді Черкаського району»;

Упродовж
кварталу

Григорчук Л.В.

Упродовж
кварталу

Григорчук Л.В.

організації і проведення районних фестивалів-конкурсів та
участі у обласних;

Положення про відділ
освіти та центр
професійного розвитку
педагогічних
працівників

9

Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

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

Упродовж
кварталу

Плахотна А. С.
Северинчук Л. А.
Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів
центральних органів
виконавчої влади в
районі

Наради за участі голів ОТГ.

Упродовж
кварталу

Плахотна А. С.
Северинчук Л. А.
Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації

Наради з питань контролю за проходженням опалювального
періоду, розрахунків за енергоносії, погашення боргів,
відновлення платоспроможності промисловості та житловокомунального господарства.

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

Наради з питань проведення Дня благоустрою у Черкаському
районі

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

Засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії
при райдержадміністрації

Упродовж
кварталу

Данилішин П.І.

Наради, семінари з проблемних питань соціальної галузі.

Упродовж
кварталу
Упродовж
кварталу

Коваль С.В.

Наради, семінари з питань захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.

Коваль С.В.
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

Тематичні семінари за професійною програмою підготовки
працівників
органів
державної
влади
та
місцевого
самоврядування, керівників державних підприємств, установ і
організацій (за окремим планом).

Упродовж
кварталу

Северинчук Л.А.

Наради, семінари, конференції та "круглі столи" з питань
розвитку галузі освіти.

Упродовж
кварталу

Григорчук Л.В.

Наради, семінари з питань розвитку сім'ї, молоді та спорту.

Упродовж
кварталу

Григорчук Л.В.

Наради, семінари, конференції з питань розвитку медичної
галузі.

Упродовж
кварталу

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

міжвідомчої наради з питання взаємодії суб`єктів соціальної
роботи.

Упродовж
кварталу

Походенко І.О.

рейди “Урок”, “Канікули”, “Діти вулиці”

Упродовж
кварталу

Походенко І.О.

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.

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

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

Щомісяця

Коваль С.В.

постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян;

Щомісяця

Петренко А.А.

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій.

За потреби

Білоус А.В.

районної комісії з питань захисту прав дітей

Упродовж
кварталу

Походенко І.О.
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

5. Масові заходи
5.1. 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 пам’яті Героїв Крут;

Указ Президента
України від 15.01.2007
№15/2007

29 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

День Соборності України;
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Зміст заходу
Міжнародний жіночий день;

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

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу
Кодекс законів про
працю України

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

8 березня

Григорчук Л.В.
Виконкоми сільських рад

Вшанування пам'яті

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.

Упродовж
кварталу

Плахотна А. С.
Северинчук Л. А.
Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації

5.2. Професійні та неофіційні свята:
День землевпорядника;

День працівників житлово-комунального
побутового обслуговування населення;

господарства

і

День працівника податкової та митної справи України.

5.3. Інші масові заходи:
зустрічі з територіальними громадами сіл та трудовими
колективами підприємств району (за окремим графіком);
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Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

району

Упродовж
кварталу

Виконкоми сільських рад

участь в обласних спортивно-масових заходах
(згідно з планом роботи управління у справах сім'ї, молоді та
спорту облдержадміністрації на 2021 рік);

Упродовж
кварталу

Григорчук Л. В.
Виконкоми сільських рад

85 років від дня народження Анатолія Семеновича Фуженка
(1936–1999), скульптора, заслуженого діяча мистецтв України,
уродженця с. Сокирна Черкаського району

лютий

Григорчук Л. В.

січень

Григорчук Л. В.

загальні збори громадян
(за окремим графіком);

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

населених

пунктів

ІІ
етап
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
(заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт)
ІІІ (обласний)
дисциплін

етап

Всеукраїнських

олімпіад

науково-

з

базових

Наказ Управління
освіти і науки
Черкаської ОДА
Наказ УОН Черкаської
ОДА

січень

Григорчук Л. В.

Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежників (шкільний та Наказ УОН Черкаської
районний етап)
ОДА

лютийберезень

Григорчук Л. В.

Районний
театрів

березень

Григорчук Л. В.

етап

фестиваль-конкурсу

соціально-психологічних Наказ УОН Черкаської
ОДА

Участь у Міжнародній виставці освітніх технологій

Наказ Міністерства
освіти і науки України

березень

Григорчук Л. В.

Заходи у закладах освіти присвячені Шевченківським дням

Наказ Міністерства
освіти і науки України

березень

Григорчук Л. В.
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Зміст заходу
Обласний фестиваль-конкурс дитячої художньої творчості
«Мистецький дивокрай Черкащини» (шкільний та районний етап)

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу
Наказ Черкаського
обласного інституту
післядипломної освіти
педагогічних
працівників

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

лютий-травень

Григорчук Л. В.

Святковий захід до 102-ї річниці проголошення Акта Злуки,
Дня Соборності України

січень

Григорчук Л. В.

Захід присвячений вшануванню учасників бойових дій на
території інших держав

лютий

Григорчук Л. В.

березень

Григорчук Л. В.

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

Щотижня

Северинчук Л.А.

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

Щодня

Северинчук Л.А.

Захід до Міжнародного дня прав жінок і миру
6. Загальні питання

Керівник апарату
райдержадміністрації

Аліна ПЛАХОТНА

