НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
26.12.2019

Нова Ушиця

№

233/2019-р

Про
план
роботи
районної
державної адміністрації на 2020 рік

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
10 вересня 2019 року №155/2019-р:
1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на 2020 рік
(далі – план роботи), що 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
10 січня 2021 року сектору документального забезпечення та контролю апарату
райдержадміністрації інформацію про результати проведеного аналізу для
узагальнення.
3. Розпорядження голови райдержадміністрації від 20 грудня 2018 року
№611/2018-р «Про план роботи районної державної адміністрації на 2019 рік» з
10 січня 2020 року визнати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням заходів, передбачених планом роботи, покласти
на першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату
райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
Голова адміністрації

Юрій ТАНАСІЙЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
26.12.2019 № 233/2019-р
ПЛАН РОБОТИ
районної державної адміністрації на 2020 рік
Обґрунтування
Термін
Зміст заходу
необхідності здійснення
Відповідальні виконавці
виконання
заходу
І. Питання для внесення на розгляд сесії районної ради:
Про виконання програми Аналіз
роботи За 20 днів до Відділ
економічного
соціально-економічного підприємств, установ та
сесії
розвитку,
торгівлі
та
розвитку Новоушицького організацій,
які
інфраструктури
району за 2019 рік
знаходяться на території
райдержадміністрації
району
Про
затвердження Аналіз
роботи За 20 днів до Відділ
економічного
програми
соціально- підприємств, установ та
сесії
розвитку,
торгівлі
та
економічного
розвитку організацій,
які
інфраструктури
Новоушицького району знаходяться на території
райдержадміністрації
на 2020 рік
району
Про виконання районного Виконання
вимог Не пізніше 20 Відділ
фінансів
бюджету за 2019 рік
Бюджетного
кодексу
березня
райдержадміністрації
України
Про
уточнення Виконання
вимог За 20 днів до Відділ
фінансів
показників
районного Бюджетного
кодексу
сесії
райдержадміністрації
бюджету на 2020 рік
України
Про виконання програми Аналіз
роботи За 20 днів до Заступник
голови
соціально-економічного підприємств, установ та
сесії
райдержадміністрації
розвитку Новоушицького організацій,
які
району на 2020 рік за І знаходяться на території
півріччя 2020 року
району
Про проект районного Виконання
вимог За 20 днів до Відділ
фінансів
бюджету на 2021 рік
Бюджетного
кодексу
сесії
райдержадміністрації
України
ІІ. Питання для внесення на розгляд засідань колегії райдержадміністрації:
30 січня 2020 року
Про
хід
виконання Контроль за виконанням 23 січня Загальний відділ апарату
розпорядження
голови раніше
прийнятого
райдержадміністрації
райдержадміністрації від розпорядження
28 лютого 2008 року №
146-р «Про організацію
виконання в районі Указу
Президента України від 7
лютого 2008 року №
109/2008
«Про
першочергові
заходи
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щодо
забезпечення
реалізації та гарантування
конституційного права на
звернення до органів
державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
Про стан забезпечення З
метою
аналізу 23 січня
пожежної та техногенної забезпечення пожежної
безпеки
об’єктів
з та техногенної безпеки
масовим
перебуванням об’єктів
з
масовим
людей,
зокрема перебуванням
людей,
дошкільних,
розташованих
на
загальноосвітніх,
території району
професійно-технічних,
вищих
навчальних
закладів,
гуртожитків,
закладів
культури,
охорони
здоров’я
та
соціального
захисту
населення, розташованих
на території району
Про стан виконавської На виконання доручень 23 січня
дисципліни
керівників Кабінету
Міністрів
підрозділів
України від 19.05.2010 №
райдержадміністрації
27554/2/1-0
та
від
02.07.2010 № 40056/0/110
27 лютого 2020 року
Про підсумки соціально- Аналіз
роботи 20 лютого
економічного
розвитку підприємств, установ та
Новоушицького району за організацій
що
2019 рік
розміщенні на території
району
Про проект програми Виконання
Закону 20 лютого
соціально-економічного України «Про державне
розвитку Новоушицького прогнозування
та
району на 2020 рік
розроблення
програми
економічного
і
соціального
розвитку
України»
Про виконання районного Виконання
вимог 20 лютого
бюджету за 2019 рік
Бюджетного
кодексу
України
26 березня 2020 року
Про проведення в районі З метою проведення 19 березня
щорічної акції «За чисте благоустрою, санітарної
довкілля»
та
дня очистки
та
благоустрою
територій впорядкування населених
населених пунктів району пунктів
району,

Сектор
з
питань
цивільного
захисту,
екології та природних
ресурсів
райдержадміністрації,
районний
сектор
Головного
управління
Державної
служби
України з надзвичайних
ситуацій в області

Загальний відділ апарату
райдержадміністрації

Заступник
голови
райдержадміністрації

Заступник
голови
райдержадміністрації

Відділ
фінансів
райдержадміністрації

Сектор інфраструктури та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації
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створення нових зелених
насаджень
Про план роботи районної На виконання регламенту 19 березня Керівник
апарату
державної адміністрації райдержадміністрації
райдержадміністрації
на ІІ квартал 2020 року
30 квітня 2020 року
Про
підсумки З
метою
визначення 23 квітня Сектор інфраструктури та
проходження
заходів із забезпечення
житлово-комунального
опалювального
сезону якісної
підготовки
господарства
2019/2020
року
та об’єктів
житловорайдержадміністрації
організацію
підготовки комунального
об’єктів
житлово- господарства
та
комунального
соціальної
сфери
до
господарства
та роботи в осінньо-зимовий
соціальної
сфери
до період 2019/2020 року
роботи в осінньо-зимовий
період 2020/2021 року
Про
виконання Відповідно до Закону 23 квітня Керівник
апарату
виконавчим
комітетом України «Про місцеве
райдержадміністрації
Вахновецької
сільської самоврядування
в
ради
делегованих Україні», удосконалення
повноважень
органів роботи
виконавчого
виконавчої влади
комітету
Вахновецької
сільської ради
28 травня 2020 року
Про виконання районного Виконання
вимог 21 травня Відділ
фінансів
бюджету за І квартал 2020 Бюджетного
кодексу
райдержадміністрації
року
України
Про
підготовку
до З метою своєчасної і 21 травня Сектор освіти, культури,
проведення
оздоровчої якісної підготовки та
молоді
та
спорту
кампанії 2020 року в проведення оздоровлення
райдержадміністрації,
районі
дітей району влітку 2020
відділ освіти, молоді та
року, створення умов для
спорту
Новоушицької
культурно-виховної,
селищної ради
фізкультурно-оздоровчої
та спортивної роботи
Про стан забезпечення Реалізація
державного 21 травня Сектор
юридичного
законності
та курсу, спрямованого на
забезпечення та кадрової
правопорядку на території посилення
захисту
роботи
апарату
району
громадян від злочинних
райдержадміністрації,
посягань,
запобігання
Новоушицьке відділення
втратам
держави
і
поліції
Дунаєвецького
суспільства
від
дій
відділу поліції Головного
правопорушників,
управління Національної
усунення причин і умов,
поліції в області
що сприяють злочинності
та корупції
25 червня 2020 року
Про стан здійснення в З метою забезпечення 18 червня Управління
районі
заходів
щодо безпечного
харчування
Держпродспоживслужби
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забезпечення безпечного дітей
харчування
дітей
у
шкільних,
дошкільних
закладах
Про
виконання Відповідно до Закону 18 червня
виконавчим
комітетом України «Про місцеве
Борсуківської
сільської самоврядування
в
ради
делегованих Україні», удосконалення
повноважень
органів роботи
виконавчого
виконавчої влади
комітету
Борсуківської
сільської ради
Про план роботи районної На виконання регламенту 18 червня
державної адміністрації райдержадміністрації
на ІІІ квартал 2020 року
30 липня 2020 року
Про
організаторську З
метою
належної 23 липня
роботу
управління організації
проведення
агропромислового
збору врожаю 2020 року
розвитку
райдержадміністрації
з
питань проведення збору
врожаю 2020 року
Про організацію роботи зі Контроль за виконанням 23 липня
зверненнями громадян в в
районі
Указу
райдержадміністрації та її Президента України від 7
структурних підрозділах у лютого 2008 року №
І-му півріччі 2020 року
109/2008
«Про
першочергові
заходи
щодо
забезпечення
реалізації та гарантування
конституційного права на
звернення до органів
державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
Про стан виконавської На виконання доручень 23 липня
дисципліни
керівників Кабінету
Міністрів
підрозділів
України від 19.05.2010 №
райдержадміністрації
27554/2/1-0
та
від
02.07.2010 № 40056/0/110
27 серпня 2020 року
Про підсумки соціально- Аналіз
роботи 20 серпня
економічного
розвитку підприємств, установ та
Новоушицького району за організацій
що
І півріччя 2020 року
розміщенні на території
району
Про виконання районного Виконання
вимог 20 серпня
бюджету на 2020 рік за І Бюджетного
кодексу
півріччя 2020 року
України

в Новоушицькому районі

Керівник
апарату
райдержадміністрації

Керівник
апарату
райдержадміністрації

Заступник
голови
райдержадміністрації

Керівник
апарату
райдержадміністрації

Керівник
апарату
райдержадміністрації

Заступник
голови
райдержадміністрації

Відділ
фінансів
райдержадміністрації
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Про
підготовку Вивчення та узагальнення 20 сервня
загальноосвітніх
шкіл стану
підготовки
району
до
нового загальноосвітніх,
2020/2021
навчального дошкільних
та
року
позашкільних закладів до
нового
2020/2021
навчального року
24 вересня 2020 року
Про
готовність Забезпечення
належної 17 вересня
підприємств
житлово- роботи
підприємств
комунального
житлово-комунального
господарства та закладів господарства району та
соціальної сфери району своєчасного
початку
до роботи в осінньо- опалювального
сезону
зимових умовах
2020/2021 року
Про
заходи
щодо З
метою
виконання 17 вересня
соціального захисту дітей постанови
Кабінету
та
запобігання Міністрів України від
бездоглядності
у 24.09.2008 року №866
дитячому середовищі
Про план роботи районної На виконання регламенту 17 вересня
державної адміністрації райдержадміністрації
на ІV квартал 2020 року
29 жовтня 2020 року
Про
виконання Відповідно до Закону 22 жовтня
виконавчим
комітетом України «Про місцеве
Зеленокуриловецької
самоврядування
в
сільської
ради Україні», удосконалення
делегованих повноважень роботи
виконавчого
органів виконавчої влади комітету
Зеленокуриловецької
сільської ради
Про
результати З
метою
належної 22 жовтня
оздоровлення
та організації оздоровлення
відпочинку дітей в районі та відпочинку дітей в
2020 року
районі

Сектор освіти, культури,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації,
відділ освіти, молоді та
спорту
Новоушицької
селищної ради

Сектор інфраструктури та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Керівник
апарату
райдержадміністрації

Керівник
апарату
райдержадміністрації

Сектор освіти, культури,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації,
відділ освіти, молоді та
спорту
Новоушицької
селищної ради
Управління соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

Про
дотримання З метою контролю за 22 жовтня
законодавства з питань своєчасністю та рівнем
оплати
праці
на виплати заробітної плати
підприємствах, установах, на
підприємствах,
організаціях району
установах, організаціях
району
26 листопада 2020 року
Про виконання районного Виконання
вимог 19 листопада Відділ
фінансів
бюджету на 2020 рік за 9 Бюджетного
кодексу
райдержадміністрації
місяців 2020 року
України
Про стан забезпечення Аналіз
забезпечення 19 листопада Сектор
з
питань
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містобудівною
населених пунктів району
документацією населених генеральними планами,
пунктів Новоушицького детальними
планами,
району
планами зонування

архітектури,
містобудування, надання
адміністративних послуг і
державної
реєстрації
райдержадміністрації

31 трудня 2020 року
Про проект районного Виконання вимог
24 грудня Відділ
фінансів
бюджету на 2021 рік
Бюджетного кодексу
райдержадміністрації
України
Про організацію роботи з З метою удосконалення 24 грудня Керівник
апарату
кадрами
в роботи з кадрових питань
райдержадміністрації
райдержадміністрації та її в райдержадміністрації та
структурних підрозділах її
структурних
підрозділах
Про
плани
роботи На виконання регламенту 24 грудня Керівник
апарату
районної
державної райдержадміністрації
райдержадміністрації
адміністрації на І квартал
2021 року і 2021 рік
ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування:
Участь
заступника Виконання вимог законів Протягом Заступник
голови,
голови,
керівника України «Про місцеві
року
керівник
апарату,
апарату,
керівників державні адміністрації»,
керівники
структурних
структурних підрозділів «Про
місцеве
підрозділів
райдержадміністрації
у самоврядування
в
райдержадміністрації
роботі постійних комісій Україні»
та сесії районної ради
Узагальнення
поданих Виконання
вимог Протягом Сектор документального
структурними
регламенту
районної
року
забезпечення та контролю
підрозділами
державної адміністрації
апарату
райдержадміністрації
райдержадміністрації
матеріалів з питань, які
потребують
прийняття
рішень районною радою
та внесення необхідних
матеріалів
Проведення
спільних На виконання спільних Протягом Заступник
голови,
організаційно-масових
планів
проведення
року
керівник
апарату,
заходів, визначених у заходів
керівники
структурних
розділі VII плану роботи
підрозділів
райдержадміністрації
Організація контролю за Виконання вимог статті Протягом Сектор документального
своєчасністю
розгляду 22 Закону України «Про
року
забезпечення та контролю
запитів
депутатів статус депутатів місцевих
апарату
обласної, районної рад до рад»
райдержадміністрації
голови,
першого
заступника
голови,
заступника
голови,
керівників структурних
підрозділів
райдержадміністрації
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ІV. Питання для вивчення з наступним інформуванням керівництва
райдержадміністрації:
Визначаються квартальними планами роботи районної державної адміністрації
V. Стан реалізації нормативно-правових актів Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України, голови районної
державної адміністрації
Визначаються квартальними планами роботи районної державної адміністрації
VІ. Надання методичної і практичної допомоги структурним підрозділам
райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищної рад
Визначаються квартальними планами роботи районної державної адміністрації
VІІ. Організаційно-масові заходи
7.1. Організація в районі заходів, пов’язаних з відзначенням
Січень
Нового року (01)
Різдва Христового (07)
Богоявлення Господнього. Водохреща (19)
Дня Соборності України (22)
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (27)
Дня пам’яті Героїв Крут (29)

Лютий
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15)
Дня державного герба України (19)
Дня Героїв Небесної Сотні (20)
Міжнародного Дня рідної мови (21)

Березень
Всесвітнього дня цивільної оборони (01)
Міжнародного жіночого дня (08)
Дня вшанування пам’яті Т.Шевченка (08-09)
Дня землевпорядника (14)
Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування
населення (15)
Дня мобілізаційного працівника (17)
Дня працівника податкової та митної справи України (18)
Міжнародного дня лісів (21)
Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз (24)

Квітень
Міжнародного Дня визволення в’язнів фашистських концтаборів (11)
Дня пожежної охорони (17)
Дня пам’яток історії та культури (18)
Дня довкілля (18)
Великодня (19)
Дня Чорнобильської трагедії (26)
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Дня охорони праці (28)

Травень
Дня праці (01)
Дня пам’яті та примирення в Україні (08)
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (09)
Дня матері в Україні (10)
Дня Європи (16)
Дня пам’яті жертв політичних репресій (19)
Дня слов’янської писемності і культури (24)
Європейського дня парків (24)
Міжнародного дня миротворців ООН (29)
Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження (30)

Червень
Міжнародного дня захисту дітей (01)
Дня журналіста (06)
Трійця (07)
Дня медичного працівника (21)
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22)
Дня державної служби (23)
Дня Конституції України (28)
Дня молоді (28)

Липень
Дня архітектури України (01)
Дня українських миротворців (15)
Дня бухгалтера (16)
Дня працівників торгівлі (26)
Дня хрещення Київської Русі-України (28)

Серпень
Дня Національної поліції України (04)
Дня працівників ветеринарної медицини (09)
Дня будівельника (11)
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 (13)
Дня фізичної культури і спорту (14)
Дня рятівника (17)
Дня фармацевтичного працівника (19)
Дня працівника лісу (20)
Дня партизанської слави (22)
Дня вихователя і всіх дошкільних працівників (27)
Дня туризму (27)
Всеукраїнського дня бібліотек (30)
Дня усиновлення (30)
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Жовтень
Міжнародного дня громадян похилого віку (01)
Дня ветерана (01)
Дня працівників освіти (04)
Дня юриста (08)
Європейського тижня місцевої демократії (12-18)
Дня захисника України (14)
Дня українського козацтва (14)
Міжнародного дня білої тростини (15)
Дня працівників харчової промисловості (18)
Міжнародного дня Організації Об’єднаних Націй (24)
Дня автомобіліста і дорожника (25)
Дня визволення України від фашистських загарбників (28)

Листопад
Дня працівника соціальної сфери (01)
Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва (09)
Дня української писемності та мови (09)
Дня працівників сільського господарства (15)
Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (16)
Дня студента (17)
Дня працівників гідрометеорологічної служби (19)
Дня Гідності та Свободи (21)
Дня пам’яті жертв голодоморів (28)

Грудень
Дня працівників прокуратури (01)
Міжнародного дня інвалідів (03)
Міжнародного дня волонтерів (05)
Дня Збройних Сил України (06)
Дня місцевого самоврядування (07)
Міжнародного дня боротьби з корупцією (09)
Дня благодійництва (13)
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14)
Дня працівників суду (15)
Дня працівника державної виконавчої служби (17)
Дня Святого Миколая Чудотворця (19)
Дня адвокатури (19)
Дня енергетика (22)
Дня працівників архівних установ (24)
Різдва Христового (25)

7.2. Засідання:
колегії райдержадміністрації
останній четвер щомісяця
голова райдержадміністрації,
керівник апарату райдержадміністрації;
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних
витрат
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щомісяця
голова 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
заступник голови райдержадміністрації,
начальник
управління
соціального
райдержадміністрації;

захисту

населення

комісії по наданню одноразових грошових допомог пенсіонерам,
інвалідам та малозабезпеченим громадянам
щомісяця
заступник голови райдержадміністрації,
начальник
управління
соціального
райдержадміністрації;

захисту

населення

координаційної ради з питань розвитку підприємництва
щомісяця
заступник голови райдержадміністрації;
медичної ради
щомісяця
головний лікар центральної районної лікарні;
комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації
кожен перший вівторок щомісяця
голова райдержадміністрації,
завідувач сектору документального забезпечення та контролю апарату
райдержадміністрації;
комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації
щомісяця
голова райдержадміністрації,
начальник служби у справах дітей райдержадміністрації;
спостережної комісії при райдержадміністрації
щомісяця
заступник голови райдержадміністрації,
начальник відділу у справах сім’ї управління соціального захисту
населення райдержадміністрації;
комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам
(за наявністю матеріалів)
заступник голови райдержадміністрації,
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завідувач сектору юридичного забезпечення та кадрової роботи апарату
райдержадміністрації;
громадської ради при райдержадміністрації
(за рішенням громадської ради)
голова райдержадміністрації;
координаційної ради у справах дітей при райдержадміністрації
березень
заступник голови райдержадміністрації,
начальник служби у справах дітей райдержадміністрації;
комісії з перегляду нормативно-правових актів на предмет їх
відповідності Конституції України та іншим актам законодавства
березень
керівник апарату райдержадміністрації,
завідувач сектору юридичного забезпечення та кадрової роботи апарату
райдержадміністрації;
координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення
(за окремим планом)
заступник голови райдержадміністрації,
начальник
управління
соціального
райдержадміністрації;

захисту

населення

комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
(за окремим планом)
заступник голови райдержадміністрації,
завідувач сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту,
взаємодії з правоохоронними органами та громадськістю райдержадміністрації;
конкурсної комісії
за потребою
сектор юридичного
райдержадміністрації;

забезпечення

та

кадрової

роботи

апарату

7.3. Інші організаційно-масові заходи (з нагоди визначних подій, акції,
фестивалі, конкурси тощо):
Визначаються квартальними планами роботи райдержадміністрації.
Керівник апарату адміністрації

Віктор КОСТЮЧЕНКО

