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№

255/4/2018-ср

Про план роботи районної державної
адміністрації і виконавчого апарату
районної ради на травень 2018 року
Керуючись статтями 6, 13, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до пункту 6 регламенту районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 14 лютого 2018
року №90/2018-р, плану роботи районної державної адміністрації на 2018 рік,
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 грудня
2017 року №628/2017-р, плану роботи районної державної адміністрації на ІІ
квартал 2018 року, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від
30 березня 2018 року №205/2018-р, статті 4 регламенту районної ради,
затвердженого рішенням районної ради від 24 грудня 2015 року №5-2п/2015:
1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації і виконавчого
апарату районної ради на травень 2018 року (далі – план роботи), що додається.
2. Відповідальним за виконання заходів плану роботи:
2.1. Забезпечити безумовне та своєчасне їх виконання.
2.2. Проаналізувати фактичне виконання плану роботи та надати до 08 червня
2018 року відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації інформацію про результати проведеного аналізу для
узагальнення.
3. Спільне розпорядження голови районної державної адміністрації та голови
районної ради від 23 березня 2018 року №182/3/2018-ср «Про план роботи районної
державної адміністрації і виконавчого апарату районної ради на квітень 2018 року» з
10 травня 2018 року визнати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації В.Костюченка і керуючого справами
виконавчого апарату районної ради В.Зваричука.

Голова адміністрації

Голова ради
Ю.Танасійчук

О.Проциш

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільне розпорядження голови районної державної
адміністрації і голови районної ради
25.04.2018 № 255/4/2018-ср
ПЛАН РОБОТИ
районної державної адміністрації і виконавчого апарату районної ради
на травень 2018 року
Термін виконання
Дата Назва днів Час
1
2

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу

Відповідальні за
виконання

Вівторок День праці
Середа

08-00 Нарада голів адміністрації, ради з першим Відповідно
до
регламенту Танасійчук Ю.С.
заступником,
заступником
голови, райдержадміністрації
керівниками апарату та окремих структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
Новоушицьким селищним головою
09-00 Нарада з керівниками структурних підрозділів Відповідно
до
регламенту Бакулей В.М.
райдержадміністрації
райдержадміністрації
09-00 Нарада виконавчого апарату районної ради
Положення про виконавчий апарат Проциш О.Д.,
районної ради
Зваричук В.В.
09-00 Нарада керівників підрозділів апарату Відповідно
до
регламенту Костюченко В.В.
райдержадміністрації
райдержадміністрації
09-30 Нарада з керівниками структурних підрозділів Відповідно
до
регламенту Мазур П.А.
райдержадміністрації
райдержадміністрації
10-00 Нарада з керівниками комунальних установ, Положення про виконавчий апарат Проциш О.Д.,
підприємств та організацій
районної ради
Зваричук В.В.
10-00 Виїзний прийом громадян керівництвом Відповідно до розпорядження голови Рябова Р.А.

райдержадміністрації у селах Іванківці, Куча

райдержадміністрації від 18 грудня
2017
року
№604/2017-р
«Про
затвердження
графіків
прийомів
громадян і проведення перевірок
додержання
законодавства
про
звернення громадян у 2018 році»

3
4
5
6

Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя

7

Понеділок 08-00 Нарада голів адміністрації, ради з першим Відповідно
до
регламенту Танасійчук Ю.С.
заступником,
заступником
голови, райдержадміністрації
керівниками апарату та окремих структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
Новоушицьким селищним головою
09-00 Нарада з керівниками структурних підрозділів Відповідно
до
регламенту Бакулей В.М.
райдержадміністрації
райдержадміністрації
09-00 Нарада виконавчого апарату районної ради
Положення про виконавчий апарат Проциш О.Д.,
районної ради
Зваричук В.В.
09-00 Нарада керівників підрозділів апарату Відповідно
до
регламенту Костюченко В.В.
райдержадміністрації
райдержадміністрації
09-30 Нарада з керівниками структурних підрозділів Відповідно
до
регламенту Мазур П.А.
райдержадміністрації
райдержадміністрації
10-00 Нарада з керівниками комунальних установ, Положення про виконавчий апарат Проциш О.Д.,
підприємств та організацій
районної ради
Зваричук В.В.

8

Вівторок Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного півмісяця
Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни (08-09)
10-00 «Пряма телефонна лінія» з головою районної Відповідно до розпорядження голови Рябова Р.А.

державної адміністрації
райдержадміністрації від 18 грудня
Засідання комісії з питань розгляду звернень 2017
року
№604/2017-р
«Про
громадян
при
районній
державній затвердження
графіків
прийомів
адміністрації
громадян і проведення перевірок
додержання
законодавства
про
звернення громадян у 2018 році»,
положення про комісію з питань
розгляду звернень громадян при
районній державній адміністрації
9
10
11
12
13

Середа День Перемоги над нацизмом у Європі
Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя День матері в Україні

14

Понеділок 08-00 Нарада голів адміністрації, ради з першим Відповідно
до
регламенту Танасійчук Ю.С.
заступником,
заступником
голови, райдержадміністрації
керівниками апарату та окремих структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
Новоушицьким селищним головою
09-00 Нарада з керівниками структурних підрозділів Відповідно
до
регламенту Бакулей В.М.
райдержадміністрації
райдержадміністрації
09-00 Нарада виконавчого апарату районної ради
Положення про виконавчий апарат Проциш О.Д.,
районної ради
Зваричук В.В.
09-00 Нарада керівників підрозділів апарату Відповідно
до
регламенту Костюченко В.В.
райдержадміністрації
райдержадміністрації
09-30 Нарада з керівниками структурних підрозділів Відповідно
до
регламенту Мазур П.А.
райдержадміністрації
райдержадміністрації
10-00 Нарада з керівниками комунальних установ, Положення про виконавчий апарат Проциш О.Д.,
підприємств та організацій
районної ради
Зваричук В.В.

15

16

Вівторок Міжнародний день сім’ї
10-00 Засідання тимчасової комісії з питань Аналіз дотримання підприємствами Танасійчук Ю.С.
погашення заборгованості із заробітної плати району державних гарантій в оплаті Бурденюк Л.А
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій праці
та інших соціальних виплат
Середа

10-00 Виїзний прийом громадян керівництвом Відповідно до розпорядження голови Рябова Р.А.
райдержадміністрації у селах Балабанівка, райдержадміністрації від 18 грудня
Мала Стружка, Щербівці
2017
року
№604/2017-р
«Про
затвердження
графіків
прийомів
громадян і проведення перевірок
додержання
законодавства
про
звернення громадян у 2018 році»

17
18
19
20

Четвер День вишиванки
П’ятниця
Субота День Європи
Неділя День пам’яті жертв політичних репресій

21

Понеділок 08-00 Нарада голів адміністрації, ради з першим Відповідно
до
регламенту Танасійчук Ю.С.
заступником,
заступником
голови, райдержадміністрації
керівниками апарату та окремих структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
Новоушицьким селищним головою
09-00 Нарада з керівниками структурних підрозділів Відповідно
до
регламенту Бакулей В.М.
райдержадміністрації
райдержадміністрації
09-00 Нарада виконавчого апарату районної ради
Положення про виконавчий апарат Проциш О.Д.,
районної ради
Зваричук В.В.
09-00 Нарада керівників підрозділів апарату Відповідно
до
регламенту Костюченко В.В.
райдержадміністрації
райдержадміністрації
09-30 Нарада з керівниками структурних підрозділів Відповідно
до
регламенту Мазур П.А.
райдержадміністрації
райдержадміністрації

10-00 Нарада з керівниками комунальних установ, Положення про виконавчий апарат Проциш О.Д.,
підприємств та організацій
районної ради
Зваричук В.В.
22

Вівторок

23

Середа

10-00 Засідання комісії з питань захисту прав Відповідно до положення про комісію Мазур П.А.,
дитини при райдержадміністрації
з питань захисту прав дитини при Мельник Н.М.
райдержадміністрації
11-00 Координаційна рада з питань розвитку Аналіз роботи суб’єктів малого Бакулей В.М.
підприємництва
підприємництва
Бурденюк Л.А.

24

Четвер

День слов’янської писемності та культури
Європейський день парків

25

П’ятниця Свято «Останній дзвоник»
10-00 Нарада директорів загальноосвітніх шкіл

Відповідно до плану роботи сектору Пресліцькаосвіти, культури, молоді та спорту Юнчик В.В.
райдержадміністрації на травень 2018
року
15-00 Навчання працівників апарату та керівників Підвищення рівня правової освіти
Костюченко В.В.
структурних підрозділів райдержадміністрації
Якубова А.Л.

26
27
28
29

Субота
Неділя Трійця
Понеділок
Вівторок Міжнародний день миротворців ООН
08-00 Нарада голів адміністрації, ради з першим Відповідно
до
заступником,
заступником
голови, райдержадміністрації
керівниками апарату та окремих структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
Новоушицьким селищним головою
09-00 Нарада з керівниками структурних підрозділів Відповідно
до
райдержадміністрації
райдержадміністрації

регламенту Танасійчук Ю.С.

регламенту Бакулей В.М.

09-00 Нарада виконавчого апарату районної ради

Положення про виконавчий апарат Проциш О.Д.,
районної ради
Зваричук В.В.
09-00 Нарада керівників підрозділів апарату Відповідно
до
регламенту Костюченко В.В.
райдержадміністрації
райдержадміністрації
09-30 Нарада з керівниками структурних підрозділів Відповідно
до
регламенту Мазур П.А.
райдержадміністрації
райдержадміністрації
10-00 Нарада з керівниками комунальних установ, Положення про виконавчий апарат Проциш О.Д.,
підприємств та організацій
районної ради
Зваричук В.В.
30

Середа

10-00 Виїзний прийом громадян керівництвом Відповідно до розпорядження голови Рябова Р.А.
райдержадміністрації у с. Новий Глібів
райдержадміністрації від 18 грудня
2017
року
№604/2017-р
«Про
затвердження
графіків
прийомів
громадян і проведення перевірок
додержання
законодавства
про
звернення громадян у 2018 році»
14-00 Засідання
спостережної
комісії Відповідно
до
положення
про Мазур П.А.,
райдержадміністрації
спостережну
комісію Якубова А.Л.
райдержадміністрації

31

Четвер

10-00 Засідання колегії райдержадміністрації

Відповідно до положення про колегію, Танасійчук Ю.С.
регламенту райдержадміністрації
Костюченко В.В
13-00 Засідання комісії з розгляду заяв громадян з Покращення
матеріального
стану Гарбуз В.В.
питань призначення державних соціальних малозабезпечених сімей
допомог та субсидій малозабезпеченим
сім’ям,
та
призначення
(відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам

Протягом місяця за окремим графіком:
Пленарне засідання районної ради, засідання президії районної ради
Надання методичної та практичної допомоги комісіям з питань захисту прав дитини при
виконавчих комітетах сільських, селищної рад
Надання методичної та практичної допомоги підприємствам, установам та організаціям усіх
форм власності з питань укладання колективних договорів
Надання методичної допомоги виконавчим комітетам сільських, селищної ради з питань
розроблення генеральних планів населених пунктів
Районний виробничий семінар з керівниками та головними спеціалістами агроформувань району
з питань догляду за посівами сільськогосподарських культур
Засідання комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
Семінар з роботодавцями району
Медична рада центральної районної лікарні
Обстеження умов проживання багатодітних сімей на території району
Заходи з нагоди державних, професійних свят, знаменних дат та визначних подій

Керівник апарату адміністрації

Проциш О.Д., Зваричук В.В.
Мельник Н.М.
Гарбуз В.В.
Бідний Д.А.
Стрілецький С.А.
Бакулей В.М., Якубова А.Л.
Бакулей В.М., Вербовська Л.І.
Гладій В.Є.
Гарбуз В.В.
Мазур П.А.

Керуючий справами виконавчого апарату ради
В.Костюченко

В.Зваричук

