ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
м. Запоріжжя

№

Про план роботи Запорізької районної державної адміністрації Запорізької
області на II квартал 2021 року
Керуючись статтею 6, статтею 11 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити план роботи Запорізької районної державної адміністрації
Запорізької області на II квартал 2021 року (додається).
2. Керівникам відділів, секторів апарату та структурних підрозділів
райдержадміністрації забезпечити виконання плану роботи і надати інформацію
про виконання плану сектору організаційної роботи, діловодства і контролю
апарату райдержадміністрації до 09.07.2021.
3. Сектору організаційної роботи, діловодства і контролю апарату
райдержадміністрації надати голові райдержадміністрації узагальнену
інформацію про стан виконання цього розпорядження до 15.07.2021.
4.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
райдержадміністрації Володимира Макущенко.

Перший заступник гологаГ^^^
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Світлана ЧУДЕСНОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
розпорядження голови райдержадміністрації
24.03.2021 № 113
ПЛАН РОБОТИ
Запорізької районної державної адміністрацГї
на II квартал 2021 року

№
з/п

Назва питання

Термін проведення

Відповідальні за підготовку

Здійснює
контроль за
виконанням

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

1

Про підсумки виконання бюджету Запорізького району за 1 квартал 2021 року

28.04.2021

2
3
4

Про підсумки проходження опалювального сезону 2020-2021 року
Про упорядкування документів Національного архівного фонду
План роботи колегії Запорізької райдержадміністрації на III квартал 2021 року
II. Перелік питань
щодо підготовки проектів розпоряджень голови
Про підсумки виконання бюджету запорізького району за 1 квартал 2021 року
Про відзначення у 2021 році Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Дня пам’яті та примирення
Про відзначення 25 річниці Конституції України на території Запорізького району
Про підсумки проходження опалювального сезону 2020-2021 року
Про готовність матеріально-технічної бази сільгосппідприємств району до збирання
ранніх - зернових культур

27.05.2021
23.06.2021
23.06.2021

1
2
3
4
5

8

План роботи колегії та план роботи Запорізької райдержадміністрації на III квартал
2021 року
Підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з різних напрямків
діяльності
Про затвердження складу місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Запорізького району

9

Про надання громадянам усіх видів державної соціальної допомоги та пільг

6
7

10
11
12

Про затвердження протоколів засідань районної комісії з питань призначення
субсидій та всіх видів соціальних допомог у виключних випадках
Проведення конкурсів на зайняття посад державної служби
Про призначення і звільнення з посад, про встановлення рангів та встановлення
доплати за вислугу років

А. Борисенко
І. Сімакова
А. Неумивака
В. Банний
В. Банний

С. Чудеснова
В. Макущенко
В. Макущенко

А. Борисенко

С. Чудеснова

В.Банний
В.Банний
А. Неумивака
Відділ економіки та
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
В.Банний

В. Макущенко
В. Макущенко
С. Чудеснова

райдержадміністрації
квітень

травень
червень
травень
червень
червень

С. Чудеснова

С. Чудеснова
В. Макущенко

протягом кварталу

А.Неумивака

С. Чудеснова

у разі необхідності
по мірі
надходження заяв
по мірі надходження
заяв
у разі необхідності

Л. Полун

С. Чудеснова

Т.Круподера

Т.Рогач

Т.Круподера

Т.Рогач

Т. Бабаніна

В.Макущенко

Т. Бабаніна

В.Макущенко

у разі необхідності

13
14

1

2

3

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Про роботу органів управління та сил цивільного захисту району із запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожарами, повені та у разі необхідності
паводків на території Запорізького району у 2021 році
Підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з різних напрямків
протягом кварталу
діяльності
III. Проведення комплексних, цільових перевірок
та надання методичної допомоги
Перевірка виконання органами місцевого самоврядування району делегованих
повноважень органів виконавчої влади щодо запобігання бездоглядності
неповнолітніх, утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
травень
- Кушугумська селищна рада
червень
- Степнянська сільська рада
квітень
Здійснення моніторингу цін на хліб, хлібобулочні вироби та основні продукти
травень
харчування
червень
квітень
Моніторинг реалізації природоохоронних заходів та стану використання коштів
травень
обласного екологічного фонду
червень
IV. Організаційно - масові заходи
Організаційне
супроводження
та
наповнення
веб-сайту
Запорізької
щоденно
райдержадміністрації
понеділок - п’ятниця
Здійснення
прийому
суб’єктів
звернень
державним
адміністратором
згідно затвердженого
райдержадміністрації
графіку
05.04.2021
Періодичне поновлення персональних даних Державного Реєстру виборців на
підставі відомостей, отриманих від органів реєстрації- виконкомів сільських,
05.05.2021
селищних, міських рад, організацій і установ району
04.06.2021
Організація висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводяться
протягом кварталу
райдержадміністрацією
Здійснення прийому громадян та виконання роботи зі зверненнями виборців щодо
зміни їх персональних даних, зміни виборчої адреси, включення до Державного
протягом кварталу
реєстру виборців, тощо
Надання інформаційно-методичної допомоги органам реєстрації, виборцям
протягом кварталу
територіальних громад, організаціям і установам району Запорізького району
Здійснення розгляду звернень організацій, установ та політичних партій
протягом кварталу
Надання консультацій з правових питань відділам, секторам апарату, структурним
протягом кварталу
підрозділам райдержадміністрації
Проведення заходів до Дня пам’яті жертв війни в Україні, Дня молоді. Дня
протягом кварталу
Конституції України

Л. Полун
Ю.Халупник

С.Чудеснова
В.Макущенко

А.Авдєєва

Т.Рогач

А.Соколов

С.Чудеснова

А.Соколов

С.Чудеснова

В.Банний

В.Макущенко

В.Ткаліч

С.Чудеснова

О.Отюська

В.Макущенко

В.Банний

В.Макущенко

О.Отюська

В.Макущенко

О.Отюська

В.Макущенко

В.Банний

В.Макущенко

Ю.Халупник

В.Макущенко

І.Гемська

Т. Рогач
В.Макущенко

10
11

Надання щоквартальної інформації та річної звітної інформації про зміни облікових
даних працюючих державних службовців
Здійснення обліку та призначення адресної щомісячної допомоги Внутрішньо
переміщеним особам

протягом кварталу

Т. Бабаніна

В.Макущенко

протягом кварталу

Т.Круподера

Т.Рогач

V. Наради при голові, першому заступнику, заступнику голови та керівнику апарату райдержадміністрацп
1

Нарада з питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у зв’язку з
внесенням змін до Закону України

щотижня

М.Лагно

С. Чудеснова

2

Внутрішні наради при голові райдержадміністрації

щотижня

В.Банний

С. Чудеснова
В.Макущенко

3

Наради 3 відповідальними працівниками апарату райдержадміністрації

щотижня

В.Банний

В.Макущенко

4

Нарада з керівниками правоохоронних та фіскальних органів

щотижня

В.Банний

С. Чудеснова
В.Макущенко

5

Загальнорайонна нарада при голові райдержадміністрації

щомісяця

В.Банний

В.Макущенко

щомісяця

Ю.Халупник

В.Макущенко

щомісяця

Ю.Халупник

В.Макущенко

Щомісяця до 05
числа

В.Банний

С. Чудеснова
В.Макущенко

квітень

В.Банний

В.Макущенко

6
7
8
9

Проведення засідання комісії з впоряді^ання нормативно-правових актів
райдержадміністрації
Засідання районної міжвідомчої координаційної - методичної ради з правової освіти
населення
Проведення засідань постійнодіючої комісії з питань розгляду звернень громадян
при голові райдержадміністрації
Засідання комісії зі здійснення аналізу актів виконкомів сільських/селиищих рад
Запорізького району

10

Засідання районної ради по координуванню туристичної та курортної діяльності.

травень

І.Гемська

Т.Рогач

11

Засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва в районі

травень
червень

А.Соколов

С.Чудеснова

щомісячно

Т.Круподера

Т.Рогач

12
13
14

Засідання районної комісії з питань погашення заборгованості (грошового
забезпечення) з заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
Заходи присвячені Дню захисту дітей
Проведення районних урочистих заходів до Дня Конституції України

01.06.2021
25.06.2021

І.Гемська
І. Гемська

Т.Рогач
С. Чудеснова
Т. Рогач

В.Банний

15

Засідання Координаційної ради розвитку громадського суспільства при Запорізькій
райдержадміністрації

17.06.2021

16

Засідання районної методичної ради райдержадміністрації

23.06.2021

17

Засідання комісії з питань захисту прав дитини Запорізької райдержадміністрації

Щомісяця

А.Авдєєва

С. Чудеснова
Т.Рогач

18

Засідання Координаційної ради з питань соціального захисту неповнолітніх та
профілактики правопорушень серед неповнолітніх та
молоді

червень

А.Авдєєва

С. Чудеснова
Т.Рогач

19

Засідання районної комісії з питань призначення субсидій та всіх видів соціальних
допомог у виключних випадках

квітень
травень
червень

Т.Круподера

С. Чудеснова
Т.Рогач

20

Засідання районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення

червень

Т.Круподера

21

Засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій

у разі необхідності

Л.Полун

С. Чудеснова
С. Чудеснова
^
**
Т.Рогач

В.Макущенко
В.Банний

22

Засідання Ради оборони Запорізького району

у разі необхідності

Відділ оборонної роботи та
цивільного захисту
райдержадміністрації

23

Засідання районної кошуї-*«цотань здійснення соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам «^^^\

у разі необхідності

Т.Круподера
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Керівник апара
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В.Макущенко

С. Чудеснова
Т.Рогач
■"
С.Чудесцова

