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

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

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

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

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

січень

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 виконкомами
сільських рад;

Постійно

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

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

Упродовж
місяця

Шокот Г.І.
Кучеренко Ю.А.

виконання місцевих бюджетів;

Упродовж
місяця

Шокот Г.І.

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
2.2. 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
місяця

Данилішин П.І.

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

послуги,

Упродовж
місяця

Данилішин П.І.

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

Упродовж
місяця

Данилішин П.І.

стану відновлення вуличного освітлення в населених пунктах
району;

Упродовж
місяця

Данилішин П.І.

розвиток торгівельного та побутового
населення по Черкаському району;

Упродовж
місяця

Данилішин П.І.

Упродовж
місяця
Упродовж
місяця

Данилішин П.І.

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

Упродовж
місяця

Данилішин П.І.

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

Упродовж
місяця

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

проведення сільськогосподарськими підприємствами району
розрахунків за оренду земельних і майнових паїв;

Упродовж
місяця

Данилішин П.І.

підготовки містобудівних умов та обмежень для проєктування
об’єктів;

Упродовж
місяця

Данилішин П.І.

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

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.

реалізації повноважень у галузі охорони здоров’я;

Упродовж
місяця

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

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

Упродовж
місяця

Походенко І.О.

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

Упродовж
місяця

Походенко І.О.

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

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.
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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.

надання методичної допомоги Черкаському районному центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що ліквідується з
питань
упорядкування
документації
довготривалого
зберігання, з кадрових питань (особового складу), складання
актів про вилучення для знищення документів, не внесених до
НАФ;

Упродовж
місяця

Ямборська В.В.

організації спортивно-масової роботи у населених пунктах
Черкаського району;

Упродовж
місяця

Григорчук Л.В.

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

Упродовж
місяця

Григорчук Л.В.

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

Упродовж
місяця

Григорчук Л.В.

Упродовж
місяця

Григорчук Л.В.

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

Положення про відділ
освіти та центр
професійного розвитку
педагогічних
працівників
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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
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

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

Упродовж
місяця

Данилішин П.І.

15 січня

Походенко І.О.

10-31 січня

Григорчук Л. В.

3. Наради, семінари:

проведення рейду «Канікули» (с. Тубільці)
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

09-24 січня

Григорчук Л. В.
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Зміст заходу

Засідання
комісій,
райдержадміністрації:

інших

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу
дорадчих

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

органів

комісії з питань захисту прав дітей;

19 січня

Походенко І.О.

14, 15, 28
січня

Коваль С.В.

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

за
необхідності

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;

за
необхідності

Коваль С.В.

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій.

За окремим
графіком

Білоус А. В.

комісії з питань призначення
соціальних допомог;

субсидій

та

державних

державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при
райдержадміністрації

Упродовж
місяця

Данилішин П.І.
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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 пам’яті Героїв Крут;

Указ Президента
України від 15.01.2007
№15/2007

29 січня

Григорчук Л. В.
Виконкоми сільських рад

День Соборності України;
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Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

4.3. Інші масові заходи:
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

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

22 січня

Григорчук Л. В.

цикл заходів до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

25 січня

Григорчук Л.В.

вшанування пам’яті героїв Крут

27 січня

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.

5. Загальні питання

Керівник апарату
райдержадміністрації

Аліна ПЛАХОТНА

