ш
УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
№ _ /£ !
Про план роботи Запорізької районної державної адміністрації на II квартал 2
року

Керуючись статтею 6, статтею 11 Закону України “Про місцеві держа
адміністраці'Г’:
1. Затвердити план роботи Запорізької районної державної адміністрації н;
квартал 2017 року ( додається ).
2. Керівникам управлінь, від ділів райдержадміністрації забезпечити виконаї
плану роботи райдержадміністрації і надати інформацію про виконання плану
05.07.2017
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апар;
райдержадміністрації Макущенко В.О.

Г олова
райдержадміністрації

А.Г. Васюк

роїііорялжеіімя Іолоііи райдсржадміміс'ірлції

ПЛАН РОБОТИ
Запорізької районної державної адміністрації
на II квартал 2017 року
Назва питання

Термін
проведення

Відповідальні за
підготовку

ЗдІЙСІІКИ
конгролі. за
викоііаіімям

І. Перелік питань, які будуть розглянуті на засіданні
колегії райдержадміністрації

і,сумки виконання основних показників програми соціальночного, культурного розвитку та бюджету району за І квартал
ку

>ні проблеми щодо збереження пам’яток культурної спадщини
горії Запорізького району
зультати комплексної перевірки виконкому Кушугумської
ої ради 3 виконання делегованих органів виконавчої влади
:тан
підготовки
об’єктів
водопровідно-каналізаційного
рства до роботи у весняно-літній період та забезпечення
ня району питною водою
цальний захист дітей у 2017 році
ш соціального забезпечення громадян, які переместились до
ького району 3 зони проведення АТО, демобілізованих
:ів бойових дій
)ганізацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків
ького оайону в л і т к у 2017 п о к у

26.04.2017

Баранник М.О.
Трегуб Р.Г.
Круподера Т.В.
Тютюма В. О.
Сімакова 1.0.
Сироватко Л.І.
Яковлева О.В.

Чуд е сп он а ('.1

26.04.2017

Гемська І.В.

Зенкін ІО.В.

26.04.2017

Загребельна Г.О.
Гребенюк Т.В.

24.05.2017

Неумивака А.О.

Зенкін Ю.В.

24.05.2017

Авдеева А.В.

Зенкін Ю.В.

24.05.2017

Круподера Т.В.

Зенкін Ю.В.

28.06.2017

Круподера Т.В.
Рг»гии Т Т

Макущенко В.(

Зенкін Ю.В.

І'удим І .1і.
Гемська 1.В.
»товність матеріально-технічної бази сільгосппідприємств
до збирання ранніх зернових культур
•боти колегії Запорізької райдержадміністрації на III квартал

28.06.2017

Тютюма В.О.

Чудеснова С.І.

28.06.2017

Гребенюк Т.В.

Макущенко В.О.

_______________________________________________________________________

II. Перелік питань
щодо підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації
:умки виконання основних показників програми соціальноБаранник М.О.
ного, культурного розвитку та бюджету району за І квартал
квітень
ультати комплексної перевірки виконкому Кушугумської
ї ради з виконання делегованих органів виконавчої влади
їсінчення 2016-2017 навчального року, пщготовку та
аний початок 2017-2018 навчального року
ання одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам і
збавленим батьківського піклування, після досягнення 18 іку________________________________________________________
іння матеріальної допомоги випускникам 9,11 класів, що
до пільгових категорій_____________________________________
ан
підготовки
о б ’єктів
водопровідно-каналізаційного
;тва до роботи у весняно-літній період та забезпечення
І району питною водою____________________________________
льний захист дітей у 2017 році
эти колегії Запорізької райдержадміністрації на III квартал
роботи Запорізької райдержадміністрації на III квартал 2016
ідення огляду готовності навчальних закладів до роботи в
навчальному році_________________________________________
вність матеріально-технічної бази гіпт.гг»-пг.:г.т

Чудеснова С.І.

квітень

Гребенюк Т.В.

Макущенко В.О.

квітень

Рогач Т.І.

Зенкін Ю.В.

травень

Рогач Т.І.

Зенкін Ю.В.

травень

Рогач Т.І.

Зенкін Ю.В.

травень

Неумивака А.О.

Зенкін Ю.В.

травень

Авдєєва А.В.

Зенкін Ю.В.

червень

Гребенюк Т.В.

Макущенко В.О.

червень

Гребенюк Т.В.

Макущенко В.О.

червень

Рогач Т.І.

Зенкін Ю.В.

організацію оздоровления та відпочинку діїсй і підлітків
>різького району влітку 2017 року
отовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з
йх напрямків діяльності
надання одноразової матеріальної допомоги

червень

протягом
кварталу
по мірі
надходження
заяв
затвердження протоколів засідань районної комісії з питань
по мірі
начення субсидій та всіх видів соціальних допомог у виключних надходження
дках
заяв
нагородження працівників Почесними грамотами та вітальними
згідно
івками 3 нагоди професійних та державних свят
графіка
призначення і звільнення з посад, про встановлення рангів та
у разі
іовлення доплати за вислугу років
необхідності
затвердження складу місцевої комісії з питань ТЕБ та НС
у разі
різького району
необхідності
отовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з
протягом
IX напрямків діяльності
кварталу
порядок закінчення навчального року та проведення державної
протягом
'мкової атестації в загальноосвітніх начальних закладах у 2016кварталу
навчальному році
III. Проведення комплексних, цільових перевірок
та надання методичної допомоги
зва перевірка здійснення виконавчим комітетом Кушугумської
05.04.2017
цної, Григорівської та Миколай - Нільської сільських рад
19.04.2017
ованих повноважень органів виконавчої влади у частині
15.05.2017
іьного захисту
сана атестація Широківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
18.04.2017
ЇНІВ

вірка Кушугумської селищної ради з питань забезпечення
внення дохідної частини бюджету з г і д н о Г ,Т 28 ч я і г о н л /

ТУГіІ'Х'ЛТТТ

Круїіодера Г.В.

Іеіікім и ) в

Неумивака Л.О.

'кчікіїї ІО.В.

Круподера Т.В.

Зенкіїї ІО.В.

Круподера Т.В.

Зенкін ІО.В.

Паливода В.В.

Макущенко В .().

Паливода В.В.

Макущенко В .().

Полун Л.С.

Чудеснова ('.1.

Халупник Ю.Я.
Гребенюк Т.В.

Макущенко В .().

Рогач Т.І.

Зенкін ІО.В.

Полун Л.С.

Чудеснова С.І.

Рогач Т.І.

Зенкін Ю.В.

С

Т * ____________

Т-*

XX

—•

—

ірка виконкому Куіііуіумської сслиіціюї ради і оргамішції
ання Закону України «Про запобігання корупції»
іення
контролю
за
виконанням
органами
місцевого
рядування делегованих повноважень органів виконавчої влади:
орівська сільська рада;
ілівська сільська рада
ірка
в
управлінні
агропромислового
розвитку
зжадміністрації з організації виконання Закону України «Про
гання корупції»
ірка управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації
«ання районних програм затверджених рішенням районної ради, з
ня планування роботи управління

їдення комплексної перевірки виконкому Кушугумської селищної
} виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади

вірка організації виховної роботи, вирішення питань захисту
знолітніх, профілактики правопорушень, бездоглядності та
ивних проявів в дитячому середовищі в навчальних закладах:
густинівська загальноосвітня школа 1-ІII ступенів;
раднівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;

киі ІСНЬ

Гребен иж Т.В.
11аливода И.В.

Міікуііісііки В ()

квітень
травень

Авдеева Л.В.

Зенкін К ).В.

квітень

Гребенюк Т.В.

Макущенко В. ().

квітень

Гребенюк Т.В.

Макущенко В. ().

квітень

Гребенюк Т.В.
Халупник Ю.Я.
Неумивака А.О.
Штанько Т.А.
Красеньков М.В.
Полун Л.С.
Рогач Т.Г
Гемська ТВ.
Трегуб Р.Г.
Круподера Т.В.
Авдеева А.В.
Баранник М.О.
Чудновська Т.С.
Прокопенко А.К.
Подольська Ю.В.

Макущенко В. ().

квітень
травень
червень

Авдеева А.В.

Зенкін Ю.В.

(^ьірка умив утримання та аиховання дітей

сиріт та дітей

іавлених батьківського іііклуваміїя:
ироківська сільська рада;
квітень
катівська сільська рада;
травень
лодимирівська сільська рада;
червень
шугумська сільська рада;
епненська сільська рада______________________
евірка дотримання чинного законодавства щодо охорони
квітень
щвих прав неповнолітніх, працюючих на підприємствах району:
травень
«Елтіз», ТОВ «Зварювання - центр Запоріжжя», ТОВ НВО «Луг»
червень
ведення
люстраційної
перевірки
державних
службовців
у разі
іержадміністрації_______________________________________________ необхідності
квітень
снення моніторингу цін на хліб, хлібобулочні вироби та основні
травень
^укти харчування
червень
звірка виконкомів Кушугумської, Балабинської селищних рад та
квітень
тненської сільської ради:
травень
втримання норм Законів України «Про охорону культурної
червень
;щини» та «Про охорону археологічної спадщини»
звірка та надання методичної допомоги з посадовими особами,
відповідають за кадрову роботу у виконкомах сільських та
іщних рад
звірка з питань діловодства і контролю за виконанням документів
их органів влади та розпоряджень голови райдержадміністрації у:
ділі культури і туризму райдержадміністрації;
дділі містобудування, архітектури та житлово-комунального
юдарства райдержадміністрації;
ділі економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації______
звірка з питань роботи зі зверненнями громадян та із
зпечення доступу до публічної інформації у:
щілі культури і туризму райдержадміністрації:

квітень
травень
червень

квітень
травень
червень
квітень
травень
чепнень

Авдеева Л.И.

Авдеева А.В.

Зенкін К) В.

Зенкін ІО.В.

Паливода В.В.

Макущенко В,().

Баранник М.О.

Чудесноїш ( М.

Гемська І.В.

Зенкін ІО.В.

Паливода В.В.

Макущенко В.().

Гребенюк Т.В.
Ліра А.Ю.

Макущенко В.().

Гребенюк Т.В.
Таран 1.1.

Макущенко В.О.

.............................і а

лчпілипи-пимупсиїьниги

іодарства райдержадмініс грації;
ділі економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
гвірка
щодо
здійснення
виконавчими
комітетами
зьких/селищних рад делегованих повноважень органів виконавчої
;и
вірка 3 питань повноти і правильності надання інформації при
наченні всіх видів соціальних допомог у сільських та селищних
<

згідно
графіка

Баранник М.О.

Чудесноиа ('.1.

згідно
графіка

Круподера Т.В.

Зенкін Ю.В.

Гребенюк Т.В.
Рихлова А.М.
Горбик О.В.

Макущенко В .( ).

Кащина А.М.

Васюк А.І'.

Кащина А.М.

Васюк А.Г.

Гребенюк Т.В.
Таран 1.1.

Васюк А.І .
Макущенко В .( ).

Макеева К.С.

Макущенко В.О.

IV. Організаційно - масові заходи
інізаційне супроводження та наповнення веб-сайту Запорізької
ержадміністрації

шення прийому суб’єктів звернень державним адміністратором
ержадміністрації

щення прийому суб’єктів звернень за принципом організаційної
:ті
едення засідань постійнодіючої комісії з питань
іень громадян при голові райдержадміністрації

розгляду

щоденно
понеділок субота
(згідно
затверджен
ого графіку)
понеділок субота
(згідно
затверджен
ого графіку)
04.04.2017
03.05.2017
02.06.2017
05.04.2017

)дичне поновлення персональних даних Реєстру

03.05.2017
05.06.2017

ци керівників загальноосвітніх навчальних закладів

11.04.2017
.......................-

Рогач Т Л

Лрнк-Ін т о

я

/д,»"* ■>aDlДJrIv>'lnл дишАїлйппм навчальними ішиїадами
юдення
засідання
ержадміністрації

ради

відділу

культури

і

іуризму

іедення районних учбових семінарів для працівників закладів
гури
питань

'к'іікіи К) В

Гемська І.В.

Зсіїкім К ).В

18.04.2017

Гребенюк Т.В.

Макуїцсііко В .().

18.04.2017

Халупник Ю.Я.

Макуіценко В .().

17.04.2017
22.05.2017
12.06.2017

,ання КОМІСІЇ 31 здійснення аналізу актів виконкомів
ьких/селищних рад Запорізького району________________________
іедення засідання комісії з впорядкування нормативно-правових
райдержадміністрації_________________________________________

ання комісії з
ержадміністрації

ІЧначТ.І.

13.04.2017

захисту

прав

дитини

Запорізької

19.04.2017
24.05.2017

Гемська І.В.

14.06.2017
20.04.2017
18.05.2017

Авдеева А.В.

Васюк Л.Г.
Зеикім ІО.В.

Баранник М.О.

Чудеснова С'.І.

Гемська І.В.

15.06.2017

ання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва в
зі

Зеикіїї ІО.В.

20.04.2017
18.05.2017
15.06.2017

едення районних урочистостей до річниці Перемоги над
змом у Європі та Дня Конституції України______________________
Г1Я відділу ОСВІТИ, МОЛОДІ та спорту райдержадміністрації
;и присвячені Дню захисту дітей
ести заходи з підготовки та проведення перших виборів голови і
гатів Широківської о б ’єднаної територіальної громади__________
звідно до законодавства забезпечити складання, уточнення та
говлення списків виборців, іменних запрошень, актів для
зчих дільниць під час проведення перших виборів голови і
гатів Широківської о б ’єднаної територіальної громади__________
едення засідання координаційної ради з питань забезпечення
:ту об’єктів культурної спадщини______________________________
едення СемІнаоІВ — навчань з ПОСЯЛОКИМИ пг.пбями м іптрип т

23.05.2017

Рогач Т.І.

Зенкін ІО.В.
Макущенко В .().
Зенкін ІО.В.

01.06.2017

Рогач Т.І.

Зенкін ІО.В.

квітень

Макеева К.Є.

Макущенко В .().

квітень

Макеева К.Є.

Макущенко В.О.

08.05.2017
27.06.2017

червень

Гемська І.В.

Зенкін Ю.В.

врядування
}едення семінарів - навчань з начальниками управлінь та відділів
ержадміністрації
іедення єдиного дня інформування населення
іедення заходу «Врожай - 2017»
здичне
ведення
Реєстру,
що
передбачає
проведення
іізаційно-правової підготовки
здичне ведення адресного реєстру за сучасною назвою
іістративно-територіального
устрою
України,
переліку
юстей про зміни геонімів, будинків
)ДИЧНЄ ведення Реєстру постійних виборчих дільниць та
дичне поновлення персональних даних Реєстру
)дичне створення Реєстру виборців територіальних громад
)ізького району
едення у закладах культури та загальноосвітніх навчальних
дах
району
культурно-масових
заходів,
присвячених:
іітньому дню здоров’я. Дню довкілля. Дню Чорнобильської
ції, Великодню,70-річчю Другої Світової війни. Дню матері,
Європи, Дню пам’яті політичних репресій. Міжнародному дню
ту дітей. Дню скорботи і пам’яті жертв війни в Україні, Дню
ц. Дню Конституції України
шлення на курси підвищення кваліфікації державних
іовців
зювати прийом громадян та виконання роботи зі звернення
ців щодо змін їх персональних данних. Зміни виборчої адреси,
іення до Державного реєстру виборців тощо
[І'ЧЯТТШНП М РТП ПМ иЧА

гравець
червень
квітень
травень
червень
квітень
травень
червень
протягом
кварталу
протягом
кварталу
протягом
кварталу
протягом
кварталу
протягом
кварталу

протягом
кварталу

протягом
кварталу
протягом
кварталу

Гребенюк Г.В.

Макущсііко И.()

Гребенюк Т.В.
Рихлова А.М.

Макущеііко В .().

Тютюма В.О.

Васкж Л.Г.
Чудесіїова ( М.

Макєєва К.Є.

Макущеііко В .().

Макєєва К.Є.

Макущенко В .().

Макєєва К.Є.

Макущенко В .().

Макєєва К.Є.

Макущенко В .().

Гемська І.В.
Рогач Т.І.
Гребенюк Т.В.

Зенкін Ю.В.
Макущенко В.О.

Паливода В.В.

Макущенко В.О.

Макєєва К.Є.

Макущенко В.О.

_ -------- ^---------

,,

--------------

а«ыа^

------------- ^ ----------------- -------------- J p . —

іння консультацій з праіюних питань ві;іділам апарату,
ктурним підрозділам райдержадм іністрації
ження методичної допомоги з правових питань виконкомам
ьких/селищних рад____________________________________________

про'гятм
кваріалу
протягом
кварталу

Халуїіггик ІО.Я.
Халупник Ю.Я.

‘ І у д е ї ІІО ІІІІ ( ’ І

Макущсііко И О.
Макуїцсііко І і . ( ).

V. Наради при голові, першому заступнику, заступнику голови та керівнику апарату райдержадміністрації
іторинг
закінчення
опалювального
сезону
в закладах
нальної сфери на території району
да 3 питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
ізку 3 внесенням змін до Закону України

щоденно

Неумивака А.О.

Зенкіп Ю.В.

ЩОТИЖНЯ

Лагно М.Ю.

Васюк Л.І .

щотижня

Гребенюк Т.В.

Васюк Л.І .
Макущепко Н.().

ЩОТИЖНЯ

Гребенюк Т.В.

Макущепко В .().

щотижня

Подольська Ю.В.

Васюк Л.Г.
Макущепко В .().

ання районної комісії з питань погашення заборгованості
нового забезпечення) з заробітної плати, пенсій, стипендій та
X соціальних виплат
ання районної міжвідомчої координаційної - методичної ради з
звої освіти населення
ання Консультативної ради з питань розвитку споживчого ринку
ери П0 63 ГГОВИХ послуг

28.04.2017
29.05.2017
27.06.2017

Круподера Т.В.

Зенкін Ю.В.

17.05.2017

Халупник Ю.Я.

Макущепко В .().

15.06.2017

Баранник М.О.

Чудеснова С.1.

ання районної методичної ради райдержадміністрації

17.06.2017

Гребенюк Т.В.

Макущенко В.О.

ання районної
іення

23.06.2016

Круподера Т.В.

Зенкін Ю.В.

24.06.2017

Гребенюк Т.В.

Макущенко В.О.

24.06.2017

Гребенюк Т.В.

Л ИГ«

рішні наради при голові райдержадміністрації
ди
3
відповідальними
працівниками
апарату
гржадміністрації
да 3 керівниками правоохоронних та фіскальних органів

ради

з

питань

безпечної

життєдіяльності

ання Громадської ради при Запорізькій райдержадміністрації
ання Координаційної ради зі сприяння розвитку громадянського
П ТчГТИ Я

Зенкін Ю.В.
....... ........ г» г л

т іє ю
та
організованою
злочинністю
мри
Запорізькій
зржадміністрації_____________________________
ання Координаційної ради з питань соціального захисту
знолітніх та профілактика правопорушень серед неповнолітніх
лоді
ання з питань охорони праці керівників та працівників
асппідприємств, а також працівників, які будуть задіяні на роботах
ггохімікатами
ца щодо ПІДГОТОВКИ до літньої оздоровчої кампанії для дітей та
гків запорізького району у 2017 році.__________________________
іа з керівниками сільгосппідприємств по організованому
денню весняно-польових робіт в 2017 році_______________________
ання комітету по доступності інвалідів та інших мало мобільних
населення до о б ’єктів соціального та інженерно - транспортної
ютруктури____________________________________________________
ання районної комісії з питань призначення субсидій та всіх
соціальних допомог у виключних випадках
ання спостережної комісії раидержадміністраци

ання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
ичайних ситуацій
їдення
загальнораионної
ржадміністрації

наради

при

ГОЛОВІ

ання робочої групи з підтримки та провадження заходів з
•вільного об’єднання територіальних громад Запорізького
[у____________________________________________________________
шня Ради оборони Запорізького району

27.06.2017

28.06.2017

І Ішіииода В.И.
І ребепюк І .Іі.
Лвдєєва Л.В.

Висіок Л І .
Макущсііко В ()
Зенкіп ІО.В.

квітень

Тютюма В.О.

Чудеспова ('.І.

квітень

Круподера Т.В.

Зенкін ІО.В.

червень

Тютюма В.О.

Чудеспова ('.

протягом
кварталу

Неумивака А. О.

Чудеспова С.

Круподера Т.В.

Васюк Л.Г.
Зенкін ІО.В.

Халупник Ю.Я.

Васюк Л.І .
Зенкін ІО.В.

Полун Л.С.

Васюк Л.І .

Гребенюк Т.В.

Васюк А.Г.
Макущенко В.О.

у разі
необхідності

Неумивака А.О.

Васюк А.Г.

V ПЯЧ1

ГТ ппппі,г'(-іг!я т о ТІ

П Г»/^Т/^ТУ* Л Г"*

квітень
травень
червень
квітень
травень
червень
квітень
травень
червень
квітень
травень
червень

11

апарату раидержадмшістрацп

необхідності

в.о. Макущенко

