НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Нова Ушиця

№

Про план роботи районної державної
адміністрації на ІІІ квартал 2019 року

Керуючись статтями 6, 13, 28, 39, 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», відповідно до пункту 6 регламенту районної державної
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від
14 лютого 2018 року №90/2018-р:
1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на ІІI квартал
2019 року (далі – план роботи, додається).
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1. Забезпечити безумовне та своєчасне виконання заходів, передбачених
планом роботи.
2.2. Проаналізувати фактичне виконання плану роботи та надати до 11
жовтня 2019 року відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації інформацію про результати проведеного аналізу
для узагальнення.
3. Визнати таким, що втратило чинність з 12 липня 2019 року
розпорядження голови райдержадміністрації від 28 березня 2019 року
№59/2019-р «Про план роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал
2019 року».
4. Контроль за виконанням заходів, передбачених планом роботи, покласти
на першого заступника, заступника голови райдержадміністрації відповідно до
розподілу обов’язків.

Голова адміністрації

Ю.Танасійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
_____________ № _________
ПЛАН РОБОТИ
районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2019 року
Обґрунтування
Термін
Відповідальні
Зміст заходу
необхідності здійснення
виконання
виконавці
заходу
Питання для внесення на розгляд сесії районної ради:
Про виконання програми Аналіз роботи підприємств, За 20 днів Бурденюк
Л.А.
соціально-економічного установ та організацій, які до сесії начальник
відділу
розвитку Новоушицького знаходяться на території
економічного розвитку,
району на 2019 рік за І району
торгівлі
та
півріччя 2019 року
інфраструктури
райдержадміністрації
Про
уточнення Виконання
вимог За 20 днів Гринчук
В.М.
показників
районного Бюджетного
кодексу до сесії начальник
управління
бюджету на 2019 рік
України
фінансів
райдержадміністрації
ІІ. Питання для внесення на розгляд засідань колегії райдержадміністрації:
25 липня 2019 року
Про
організаторську З
метою
належної 19 липня Стрілецький
С.А.
–
роботу
управління організації
проведення
начальник
управління
агропромислового
збору врожаю 2018 року
агропромислового
розвитку
розвитку
райдержадміністрації
з
райдержадміністрації
питань проведення збору
врожаю 2019 року
Про організацію роботи Контроль за виконанням в 19 липня Костюченко
В.В.
–
зі зверненнями громадян районі Указу Президента
керівник
апарату
в райдержадміністрації та України від 7 лютого 2008
райдержадміністрації
її
структурних року № 109/2008 «Про
підрозділах
у
І-му першочергові заходи щодо
півріччі 2019 року
забезпечення реалізації та
гарантування
конституційного права на
звернення
до
органів
державної влади та органів
місцевого самоврядування»
Про стан виконавської На виконання доручень 19 липня Костюченко
В.В.
–
дисципліни
керівників Кабінету Міністрів України
керівник
апарату
підрозділів
від 19.05.2010 № 27554/2/1райдержадміністрації
райдержадміністрації
0 та від 02.07.2010 №

2
40056/0/1-10
29 серпня 2019 року
Про підсумки соціально- Аналіз роботи підприємств, 23 серпня
економічного розвитку установ та організацій що
Новоушицького району розміщенні на території
за І півріччя 2019 року
району

Бурденюк
Л.А.
начальник
відділу
економічного розвитку,
торгівлі
та
інфраструктури
райдержадміністрації
Про
виконання Виконання
вимог 23 серпня Гринчук
В.М.
районного бюджету на Бюджетного
кодексу
начальник
управління
2019 рік за І півріччя України
фінансів
2019 року
райдержадміністрації
Про
підготовку Вивчення та узагальнення 23 серпня Пресліцька-Юнчик В.В.
загальноосвітніх
шкіл стану
підготовки
– завідуюча сектором
району
до
нового загальноосвітніх,
освіти, культури, молоді
2019/2020
навчального дошкільних
та
та
спорту
року
позашкільних закладів до
райдержадміністрації,
нового
2019/2020
Власова
М.М.
–
навчального року
начальник
відділу
освіти, молоді та спорту
Новоушицької селищної
ради
26 вересня 2019 року
Про
готовність Забезпечення
належної 20 вересня Бідний Д.А. – головний
підприємств
житлово- роботи
підприємств
спеціаліст
відділу
комунального
житлово-комунального
містобудування,
господарства та закладів господарства району та
архітектури та житловосоціальної сфери району своєчасного
початку
комунального
до роботи в осінньо- опалювального
сезону
господарства
зимових умовах
2019/2020 року
райдержадміністрації
Про
план
роботи На виконання регламенту 20 вересня Мужило
О.Л.
–
районної
державної райдержадміністрації
начальник
відділу
адміністрації
на
ІV
організаційної роботи та
квартал 2019 року
комунікацій
з
громадськістю апарату
райдержадміністрації
ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування:
Участь
першого Виконання вимог законів Протягом Перший
заступник,
заступника, заступника України
«Про
місцеві кварталу заступник
голови,
голови,
керівника державні
адміністрації»,
керівник
апарату,
апарату,
керівників «Про
місцеве
керівники структурних
структурних підрозділів самоврядування в Україні»
підрозділів
райдержадміністрації
у
райдержадміністрації
роботі постійних комісій
та сесії районної ради
Узагальнення
поданих Виконання
вимог Протягом Рябова Р.А. – начальник
структурними
регламенту
районної кварталу загального
відділу
підрозділами
державної адміністрації
апарату
райдержадміністрації
райдержадміністрації
матеріалів з питань, які
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потребують
прийняття
рішень районною радою
та внесення необхідних
матеріалів
Проведення
спільних На виконання спільних Протягом Перший
заступник,
організаційно-масових
планів проведення заходів
кварталу заступник
голови,
заходів, визначених у
керівник
апарату,
розділі VII плану роботи
керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації
Організація контролю за Виконання вимог статті 22 Протягом Костюченко
В.В.
–
своєчасністю
розгляду Закону України «Про статус кварталу керівник
апарату
запитів
депутатів депутатів місцевих рад»
райдержадміністрації,
обласної, районної рад до
Рябова Р.А. – начальник
голови,
заступника
загального
відділу
голови,
керівників
апарату
структурних підрозділів
райдержадміністрації
райдержадміністрації
ІV. Питання для вивчення з наступним інформуванням керівництва
райдержадміністрації
Про стан і тенденції З
метою
проведення Щомісячно Бурденюк
Л.А.
–
соціально-економічного комплексного
аналізу
начальник
відділу
розвитку району
соціально-економічного
економічного розвитку,
розвитку
району,
торгівлі
та
активізації роботи місцевих
інфраструктури
органів виконавчої влади та
райдержадміністрації
органів
місцевого
самоврядування
Своєчасність виконання Виконання вимог законів Щомісячно Рябова Р.А. – начальник
документів,
розгляду України
«Про
місцеві
загального
відділу
письмових
і
усних державні
адміністрації»,
апарату
звернень громадян та «Про звернення громадян»
райдержадміністрації
подання інформацій в
облдержадміністрацію
Про стан криміногенної З метою аналізу стану Щомісячно Якубова
А.Л.
–
ситуації в районі та криміногенної ситуації
начальник юридичного
пропозиції
щодо
її
відділу
апарату
поліпшення
райдержадміністрації
Про фінансові результати З
метою
зменшення Щомісячно Бурденюк
Л.А.
–
від звичайної діяльності питомої ваги збиткових
начальник
відділу
до
оподаткування підприємств до рівня не
економічного розвитку,
суб’єктів господарювання вище 30% та досягнення
торгівлі
та
району
позитивного
фінансового
інфраструктури
результату
райдержадміністрації
Про стан розрахунків З
метою
забезпечення Щомісячно Бурденюк
Л.А.
–
споживачів
за вчасних і у повному обсязі
начальник
відділу
використаний природний розрахунків за спожиті
економічного розвитку,
газ та електричну енергію енергоносії
торгівлі
та
інфраструктури
райдержадміністрації

4
Дослідження
цінової Вжиття
заходів, Щомісячно Бурденюк
Л.А.
–
ситуації
на спрямованих
на
начальник
відділу
продовольчому
ринку стабілізацію
цінової
економічного розвитку,
району
ситуації в районі
торгівлі
та
інфраструктури
райдержадміністрації,
Стрілецький
С.А.
–
начальник
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Про
стан
виконання Виконання
вимог Щомісячно Гринчук
В.М.
–
районного бюджету
Бюджетного
кодексу
начальник
відділу
України
доходів
управління
фінансів
райдержадміністрації
V. Стан реалізації нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, голови районної державної адміністрації
Перелік
нормативно- Виконання вимог Закону Протягом Керівники структурних
правових актів, реалізація України
«Про
місцеві кварталу підрозділів
яких
буде державні адміністрації»
райдержадміністрації,
контролюватися,
районних
підрозділів
визначено в додатку 1 до
органів влади вищого
плану роботи
рівня
VІ. Надання методичної і практичної допомоги структурним підрозділам
райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищної рад
Заходи щодо надання Удосконалення
роботи Протягом Перший
заступник,
практичної та методичної структурних
підрозділів кварталу заступник
голови,
допомоги
структурним райдержадміністрації,
керівник
апарату,
підрозділам
виконавчих
комітетів
керівники структурних
райдержадміністрації,
сільських рад з виконання
підрозділів
виконавчим
комітетам делегованих повноважень
райдержадміністрації
сільських та селищної рад
визначені в додатку 2 до
плану роботи

VІІ. Організаційно-масові заходи
7.1. Організація в районі заходів, пов’язаних з відзначенням
Липень
Дня архітектури України (01)
Дня українських миротворців (15)
Дня бухгалтера (16)
Дня хрещення Київської Русі-України (28)
Дня працівників торгівлі (28)
Серпень
Дня Національної поліції України (04)
Дня будівельника (11)
Дня працівників ветеринарної медицини (12)
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Дня Державного прапора України (23)
Дня незалежності України (24)
Вересень
Дня знань (01)
Дня підприємця (01)
Дня закінчення Другої світової війни (02)
Дня нотаріату (02)
Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму (09)
Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України
(08)
Дня фізичної культури і спорту (14)
Дня працівника лісу (15)
Дня рятівника (17)
Дня фармацевтичного працівника (21)
Дня партизанської слави (22)
Дня вихователя і всіх дошкільних працівників (27)
Дня туризму (27)
Всеукраїнського дня бібліотек (30)
Дня усиновлення (30)
7.2. Засідання:
колегії райдержадміністрації
останній четвер щомісяця
Танасійчук Ю.С. – голова райдержадміністрації,
Костюченко В.В. – керівник апарату райдержадміністрації
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних
витрат
щомісяця
Танасійчук Ю.С. – голова райдержадміністрації,
Бурденюк Л.А. – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури райдержадміністрації
комісії з розгляду заяв громадян з питань призначення державних
соціальних допомог та субсидій малозабезпеченим сім’ям, та призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
щомісяця
Мазур П.А. – перший заступник голови райдержадміністрації,
Гарбуз В.В. – начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
комісії по наданню одноразових грошових допомог пенсіонерам,
інвалідам та малозабезпеченим громадянам
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щомісяця
Мазур П.А. – перший заступник голови райдержадміністрації,
Гарбуз В.В. – начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
координаційної ради з питань розвитку підприємництва
щомісяця
Бакулей В.М. – заступник голови райдержадміністрації,
Бурденюк Л.А. – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури райдержадміністрації
медичної ради
щомісяця
Гладій В.Є. – головний лікар центральної районної лікарні
комісії
з
питань
райдержадміністрації

розгляду

звернень

громадян

при

кожен перший вівторок щомісяця
Танасійчук Ю.С. – голова райдержадміністрації,
Рябова Р.А. – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації
комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації
щомісяця
Мазур П.А. – перший заступник голови райдержадміністрації,
Мельник Н.М. – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
спостережної комісії при райдержадміністрації
щомісяця
Мазур П.А. – перший заступник голови райдержадміністрації,
Грушко Н.В. – начальник відділу у справах сім’ї управління соціального
захисту населення райдержадміністрації
комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам
(за наявністю матеріалів)
Бакулей В.М. – заступник голови райдержадміністрації,
Якубова А.Л. – начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації
громадської ради при райдержадміністрації
(за рішенням громадської ради)
Танасійчук Ю.С. – голова райдержадміністрації,
Заєць М.Ю.– головний спеціаліст відділу організаційної роботи та комунікацій
з громадськістю апарату райдержадміністрації
координаційної ради у справах дітей при райдержадміністрації
липень
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Мазур
П.А.
–
перший
заступник
голови
райдержадміністрації,
Мельник Н.М. – начальник начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації
міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти
населення
липень
Костюченко В.В. – керівник апарату райдержадміністрації,
Якубова А.Л. – начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації
комісії з перегляду нормативно-правових актів на предмет їх
відповідності Конституції України та іншим актам законодавства
вересень
Костюченко В.В. – керівник апарату райдержадміністрації,
Якубова А.Л. – начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації
координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення
(за окремим планом)
Бакулей П.А. –заступник голови райдержадміністрації,
Гарбуз В.В. – начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
(за окремим планом)
Бакулей П.А. –заступник голови райдержадміністрації,
Трофанюк В.Ф. – завідуючий сектором з питань цивільного захисту, екології та
природних ресурсів райдержадміністрації
конкурсної комісії
за потребою
Костюченко В.В. – керівник апарату райдержадміністрації,
Андрух О.І. – головний спеціаліст відділу управління персоналом апарату
райдержадміністрації
7.3. Пряма телефонна лінія «Запитай у влади»
кожен перший вівторок щомісяця
Рябова Р.А. – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації
7.4. Єдиний день інформування населення
щомісяця
Заєць М.Ю. – головний спеціаліст відділу організаційної роботи та комунікацій
з громадськістю апарату райдержадміністрації
7.5. Заходи до Державних свят та знаменних подій
протягом кварталу
Мазур П.А. – перший заступник голови райдержадміністрації

8

7.6. Організація та проведення спортивно-масових заходів
протягом кварталу
Мазур П.А. – перший заступник голови райдержадміністрації,
сектор освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти,
молоді та спорту Новоушицької селищної ради
7.7. Обстеження умов проживання багатодітних сімей на території
району
протягом кварталу
управління соціального захисту населення райдержадміністрації
7.8. Участь команд району в обласних та всеукраїнських змаганнях
протягом кварталу
сектор освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти,
молоді та спорту Новоушицької селищної ради
7.9. Рейди-перевірки місць громадського відпочинку молоді та
неповнолітніх, комп’ютерних клубів
протягом кварталу
сектор освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації
7.10. Обстеження умов проживання матерів, які претендують на
присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
протягом кварталу
управління соціального захисту населення райдержадміністрації
7.11. Виїзні прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації в
населених пунктах району
(за окремим графіком)
відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю, загальний відділ
апарату райдержадміністрації

Керівник апарату адміністрації

В.Костюченко

Додаток 1
до плану роботи
районної державної адміністрації
на ІІІ квартал 2019 року
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, виконання яких буде аналізуватись
в порядку контролю протягом ІІІ кварталу 2019 року
1. Закони України:
«Про доступ до публічної інформації»
Рябова Р.А. – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації
«Про військовий обов’язок і військову службу»,
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,
«Про державну таємницю»
Ступніцький Ю.В. – головний спеціаліст з питань оборонної,
мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації
«Про запобігання корупції»
Якубова
А.Л.
–
начальник
юридичного
відділу
апарату
райдержадміністрації
2. Укази Президента України:
від 08 червня 2012 року № 389/2012 «Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 08 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної
безпеки України»,
від 24 вересня 2014 року №744/2014 рішення Ради Національної безпеки і оборони
України від 28 серпня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо захисту України та
зміцнення її обороноздатності»
Ступніцький Ю.В. – головний спеціаліст з питань оборонної, мобілізаційної
та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації
від 05 травня 2011 року №547/2011 «Про забезпечення органами виконавчої влади
доступу до публічної інформації»
Рябова Р.А. – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації
від 01 червня 2013 року №312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій
реалізації прав та законних інтересів дітей»
Мельник Н.М. – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
від 20 квітня 2019 року №155/2019 «Питання європейської та євроатлантичної
інтеграції»
Заєць М.Ю. – головний спеціаліст відділу організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
3. Постанови Кабінету Міністрів України:
від 16 березня 2016 року №200 «Деякі питання надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад»
Бурденюк Л.А. – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури райдержадміністрації
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4. Розпорядження Кабінету Міністрів України:
від 08 листопада 2017 року № 797-р «Про схвалення Концепції розвитку електронної
демократії в Україні та плану заходів її реалізації»
Мужило О.Л. – начальник відділу організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації
від 22 серпня 2018 року № 617-р «Про затвердження плану заходів з реалізації
Концепції розвитку електронного урядування в Україні»
Рябова Р.А. – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації
від 30 січня 2019 року №35-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо
реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки»
від 30 січня 2019 року №83-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації
Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки»

Заєць М.Ю. – головний спеціаліст відділу організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
5. Розпорядження голови обласної державної адміністрації:
від 16 травня 2013 року №146/2013-р «Про забезпечення соціального захисту
бездомних громадян та безпритульних дітей»
від 28 лютого 2019 року №144/2019-р «Про затвердження Регіонального плану
реформування системи інституційного догляду і виховання дітей у Хмельницькій
області»
Мельник Н.М. – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
від 15 листопада 2017 року №1147/2017-р «Про план обласних заходів із вшанування
подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на
період до 2020 року»
від 20 грудня 2018 року №893/2018-р «Про план заходів щодо реалізації у 2019 році
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на
2016-2020 роки в області»
від 22 червня 2018 року №533/2018-р «Про заходи щодо реалізації Всеукраїнського
науково-просвітницького, історико-краєзнавчого проекту «Місія пам’яті Української
революції 1917-1921 років»
від 28 лютого 2019 року №143/2019-р «Про обласні заходи щодо реалізації Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції
України у Хмельницькій області на 2019 рік»
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 березня 2019 року
№201/2019-р «Про обласні заходи щодо реалізації Стратегії комунікації у сфері
європейської інтеграції у Хмельницькій області на 2019 рік»
Заєць М.Ю. – головний спеціаліст відділу організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
від 15 січня 2019 року №16/2019-р «Про затвердження плану основних заходів
цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту на
2019 рік»
Трофанюк В.Ф. – завідуючий сектором з питань цивільного захисту,
екології та природних ресурсів райдержадміністрації
6. Розпорядження голови райдержадміністрації:
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від 12 березня 2013 року №63/2013-р «Про невідкладні заходи щодо попередження
насильства в сім’ї»,
від 03 липня 2013 року №224/2013-р «Про забезпечення соціального захисту
бездомних осіб та безпритульних дітей»,
від 30 червня 2016 року №237/2016-р «Про створення робочої групи для здійснення
контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за
місцем їх фактичного проживання/перебування»
Гарбуз В.В. – начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
від 28 лютого 2013 року №43/2013-р «Про заходи щодо інтеграції біженців та осіб, які
потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року»
Гарбуз В.В. – начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації,
Фортельний Ю.І. – завідуючий Новоушицьким районним сектором
управління Державної міграційної служби України
від 18 січня 2019 року №7/2019-р «Про план заходів щодо реалізації в районі у 2019
році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
на 2016-2020 роки»,
від 25 січня 2019 року №15/2019-р «Про орієнтовний план консультацій з
громадськістю на 2019 рік»
від 11 березня 2019 року №46/2019-р «Про заходи щодо реалізації Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції
України в районі на 2019 рік»
від 28 березня 2019 року №60/2019-р «Про план районних заходів щодо реалізації
Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2019 рік»
Заєць М.Ю. – головний спеціаліст відділу організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
від 05 лютого 2019 року №25/2019-р «Про затвердження плану основних заходів
цивільного захисту місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту на 2019 рік»
Трофанюк В.Ф. – завідуючий сектором з питань цивільного захисту,
екології та природних ресурсів райдержадміністрації
від 25 квітня 2019 року №85/2019-р «Про підсумки проходження опалювального
сезону 2018/2019 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального
господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020
років»
Бідний Д.А. – головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації
від 25 квітня 2019 року №87/2019-р «Про виконання виконавчим комітетом
Зеленокуриловецької сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої
влади»
Мужило О.Л. – начальник відділу організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації
від 13 травня 2019 року №95/2019-р «Про затвердження Плану реформування
системи інституційного догляду і виховання дітей у Новоушицькому районі на 20192026 роки»
Мельник Н.М. – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
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Начальник відділу організаційної роботи
та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації

О.Мужило

Додаток 2
до плану роботи
районної державної адміністрації
на ІІІ квартал 2019 року
ЗАХОДИ
щодо надання практичної і методичної допомоги структурним підрозділам
райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських та селищної рад
1. Надання методичної і практичної допомоги:
Селищній та сільським радам з питань організаційної роботи (за окремим
графіком)
відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
протягом кварталу
Комісіям з питань захисту прав дитини при виконкомах сільських та селищної
рад щодо поліпшення опіки, піклування, усиновлення та сімейних форм
виховання
служба у справах дітей райдержадміністрації
протягом кварталу
Селищній та сільським радам щодо стану виконання доручень даних за
результатами розгляду звернень громадян керівництвом районної державної
адміністрації
загальний відділ апарату райдержадміністрації
протягом кварталу
Селищній та сільським радам з питань оновлення та розроблення генеральних
планів населених пунктів
відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства
протягом кварталу
Підприємствам в проведені атестації робочих місць за умовами праці
Підприємствам, організаціям, установам усіх форм власності з питань
укладання колективних договорів
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
протягом кварталу
2. Проведення семінарів, нарад, навчань:
Навчання з керівниками підприємств, установ та організацій в системі правової
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освіти населення
юридичний відділ, відділ організаційної роботи та комунікацій
з громадськістю апарату райдержадміністрації
кожна перша середа щомісяця
Навчання з працівниками апарату райдержадміністрації
юридичний відділ, відділ управління персоналом, відділ
організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації
кожна четверта п’ятниця щомісяця
Нарада директорів навчальних закладів
сектор освіти, культури, молоді та спорту
райдержадміністрації
серпень, вересень
Нарада- семінар з керівниками агроформувань району з питань підготовки до
проведення осіньо-польових робіт
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
вересень

Начальник відділу організаційної роботи
та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації

О.Мужило

