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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
роботи Бериславської районної державної адміністрації 
на 2018 рік


І. Пріоритетні завдання з реалізації програми соціально - економічного 
та культурного розвитку Бериславського району на 2018 рік

В економічній політиці та фінансово-бюджетній сфері:

	- консолідація зусиль усіх гілок влади на забезпечення виконання                                у 2018 році програми соціально-економічного та культурного розвитку району;  
- розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019 рік;
 - забезпечення разом з  Бериславським відділенням Новокаховської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби                              у Херсонській області наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, пошук додаткових джерел надходжень до них (акцизний податок з кінцевих продажів, податок на нерухоме майно, погашення податкового боргу, легалізація робочих місць тощо); 
- якісне виконання місцевих бюджетів району усіх рівнів;
 - запобігання фактам не результативного та неефективного використання бюджетних коштів;
 - поліпшення інвестиційного клімату в районі;
  - поліпшення бізнес-клімату та створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.
 - проведення комплексу заходів із суб’єктами малого та середнього бізнесу                        в частині легалізації найманої праці та інтенсивного розвитку легального сектору економіки, зменшення її тіньової частини;
 - забезпечення формування ефективного конкурентного середовища;
- сприяння економічним інтересам споживачів і захист їх здоров’я та безпеки;
- вжиття попереджувальних заходів щодо стабілізації цінової ситуації,                             у тому числі надання пропозицій щодо регулювання цін на деякі види продовольчих товарів;
- проведення роботи щодо державного регулювання роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, наповнення споживчого ринку.




В агропромисловому комплексі району:

- забезпечення формування районних ресурсів продовольчого зерна на 2018/19 маркетинговий рік в обсязі залежно від норм споживання хлібопродуктів на одну особу та чисельності населення району;
- сприяння реалізації інвестиційних проектів на реконструкцію та відновлення системи зрошення на території Бериславської міської, Милівської, Високівської,                     та Веселівської сільських рад на суму 7,0 млн, грн; закладці багаторічних насаджень                   на території Червономаяцької сільської ради на суму 5,3 млн.грн;
- збільшення виробництва продовольства та насичення споживчого ринку вітчизняною продукцією для всебічного задоволення потреб населення                                    у високоякісних продуктах харчування;
- нарощування  обсягів  виробництва рослинницької продукції;
- відтворення поголів’я та збільшення виробництва основних видів продукції тваринництва;
- сприяння реалізації інвестиційних проектів;
- нарощування обсягів виробництва аграрної продукції за рахунок розширення зрошуваних земель та впровадження краплинного зрошення;
- підтримка розвитку суб’єктів фермерства;
- організація та супроводження процесу об’єднання дрібних фермерських господарств, особистих селянських господарств шляхом їх кооперування з метою виходу виробленої ними продукції на внутрішні та зовнішні ринки, сприяння створенню сімейних  ферм;
- підтримка особистих підсобних господарств населення в частині нарощування поголів’я великої рогатої худоби та збільшення м’ясних ресурсів, реалізація державної фінансової підтримки фізичних осіб за утримання поголів’я.
 
 В екологічній сфері:

- участь у створенні національного природного парку “Кам’янська Січ”;
  - впровадження роздільного збирання та сортування відходів;
 - покращення роботи зі збирання та утилізації твердих побутових відходів;
 - вивезення з території району залишків непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин.

У галузі цивільного захисту населення і територій, промислово-транспортного комплексу, зв’язку, будівництва та житлово-комунального господарства:

- організація заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
 - енергозбереження та підвищення енергоефективності об’єктів житлово-комунального господарства і соціально-бюджетної сфери за рахунок впровадження системи енергетичного менеджменту, розробка енергетичних паспортів;
- зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів, зокрема скорочення споживання природного газу, заміщення традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива;
- впровадження заходів з енергозбереження у зовнішньому освітленні населених пунктів та житловому фонді;
 - поліпшення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення;
- забезпечення сталого розвитку підприємств житлово-комунального господарства;
- підвищення рівня рентабельності підприємств житлово-комунального господарства;
 - забезпечення конституційного права громадян на поліпшення житлових умов,                   у першу чергу сімей загиблих військовослужбовців та учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; 
- забезпечення подальшого індивідуального житлового будівництва на селі                     та поліпшення житлових умов сільського населення;
 - залучення інвестицій у розвиток галузі, у тому числі шляхом запровадження концесійної діяльності у сфері водопостачання та водовідведення; 
  - поліпшення якості води у сільській місцевості шляхом реконструкції                             водопровідних мереж та артезіанських свердловин з використанням сучасних  матеріалів та новітніх енергозберігаючих технологій;
 - проведення реконструкції об’єктів водовідведення вод  м. Берислава                                   та смт Козацьке з  впровадженням новітніх технологій очистки стічних вод, з метою ліквідації забруднення  неочищеними стічними водами  басейну  Каховського водосховища;
- забезпечення, у межах повноважень, участі у роботі із встановлення                            на підприємствах житлово-комунального господарства економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги; 
- забезпечення покращення рівня платежів населення та зниження заборгованості  за житлово-комунальні послуги;
- стимулювання ефективного власника житла, залучення населення                                       до управління своїм майном;
- відновлення вуличного освітлення у населених пунктах району                                     з впровадженням енергозберігаючого обладнання;
- сприяння органам місцевого самоврядування району у розробці:  технічної документації з землеустрою на розміщення полігонів (сміттєзвалищ) твердих побутових відходів (з отриманням свідоцтва на право постійного користування земельною ділянкою) та проектно-кошторисної документації з будівництва полігонів (сміттєзвалищ) твердих побутових відходів;
- надання методичної та практичної допомоги органам місцевого самоврядування району у оформленні інвестиційних проектів з енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства, реалізація яких потребує значних фінансових ресурсів                       і підлягає фінансуванню за рахунок коштів бюджетів вищих рівнів;
- поліпшення якості комунальної дорожньої  інфраструктури  району;
- формування та утримання матеріального резерву для попередження                             та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.
 
У соціальній сфері та галузі охорони здоров’я:

- розширення переліку соціальних послуг, які надаються громадянам територіальним центром соціального обслуговування; 
- охоплення соціальними послугами не менше 97 відсотків громадян,                                  які їх потребують;
- забезпечення ефективної зайнятості населення у 2018 році, гідної оплати праці                   та підвищення рівня життя населення;
- забезпечення потреби роботодавців у висококваліфікованих кадрах;
- проведення якісної і своєчасної роботи по нарахуванню та виплаті населенню району житлових субсидій;
	- удосконалення надання населенню доступної та якісної медичної допомоги шляхом створення умов щодо організації надання первинної медико-санітарної допомоги, вторинної і третинної та екстреної медичної допомоги, оптимізації ліжкового фонду;
	- охорона материнства та дитинства, поліпшення репродуктивного здоров’я населення, підвищення якості та доступності перинатальної допомоги;
	- зниження рівня малюкової смертності, інвалідності та смертності населення                     від серцево-судинних, судинно-мозкових, онкологічних захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу та інших інфекційних хвороб;
- поліпшення якості та доступності надання медичної допомоги населенню району, зокрема виявлення онкозахворювань на ранніх стадіях, максимальне забезпечення безоплатними хіміопрепаратами хворих, запровадження механізму адресної допомоги онкохворим;
- покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я, доукомплектування у першу чергу сільських підрозділів комунального закладу “Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”, центральної районної лікарні;
- підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості, недопущення скорочення кількості медичних закладів; 
-  забезпечення надання якісної медичної допомоги постраждалим у зоні антитерористичної операції, членам їх родин, вимушено переміщеним із тимчасово окупованих територій;
     - удосконалення системи соціальної допомоги шляхом надання населенню                     всіх видів державної допомоги за єдиною заявою;
- проведення аналізу зайнятості населення, прогнозування процесів на ринку праці району;
  - реалізація програми щодо надання населенню житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та придбання скрапленого газу та твердого палива.

      
У галузі освіти:

- створення умов для забезпечення доступу до якісної та ефективної освіти               всім дітям району, її наступність і безперервність;
сприяння поліпшення якості освіти шляхом її модернізації;
забезпечення наукового, аналітичного, інформаційного супроводу управлінських рішень;
забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі груп                  у функціонуючих дошкільних навчальних закладах, впровадження альтернативних форм здобуття дошкільної освіти;
зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, створення умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей                         з раннього дитинства;
збільшення відсотку охоплення дітей віком від 1 до 6 (7) років дошкільною освітою;
	охоплення навчанням 100 відсотків дітей шкільного віку;
	стовідсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;
	 організація стовідсоткового підвезення учасників навчально-виховного процесу, які проживають за межами пішохідною доступністю;
	стовідсоткове охоплення учнів початкових класів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей учасників антитерористичної операції безкоштовним гарячим харчуванням;
	посилення національно-патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської та студентської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;
	 підтримка та розвиток позашкільної освіти;
 забезпечення права на освіту дітей з інвалідністю;
 забезпечення розвитку дітей з особливими освітніми потребами;
- здійснення профорієнтаційної роботи з молоддю з метою сприяння правильному вибору професії та соціальній адаптації;
- забезпечення дітей шкільного віку якісними послугами з оздоровлення                    та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної підтримки                 та уваги;
	сприяння розвитку дитячих організацій як центрів самореалізації особистості.

 
У сфері культури і туризму:

- збереження мережі та забезпечення доступності для широких верств населення якісних послуг закладів культури клубного типу, бібліотек, музеїв, зокрема сільської місцевості;
- оновлення та покращення матеріально-технічного стану закладів культури сільської місцевості;
- забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек для повноцінного задоволення інформаційних потреб та надання онлайн-послуг населенню; 

- розвиток і збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини; 
- забезпечення та збереження кадрового потенціалу закладів культури                                і мистецтв, у тому числі в сільській місцевості;
-  підвищення якості  та доступності відповідних послуг, що сприятиме культурному, естетичному розвитку та духовному збагаченню населення;
- раціональне використання туристичних ресурсів;
	створення сприятливих умов для розвитку культурно-пізнавального напряму туризму з відвідуванням Кам’янської Січі та Свято-Григоріївського Бізюкова чоловічого монастиря; Свято-Введенської дерев’яної церкви, військового кладовища та місця захоронення воїнів часів Кримської війни 1854-1856 р.р.


У справах сім’ї, молоді та спорту:

- організація дозвілля молоді, сприяння студентському руху;
- підтримка молоді, яка проживає на тимчасово окупованій території України;
- сприяння розв’язанню проблем насильства та ґендерної нерівності  у суспільстві; 
-  відновлення, поліпшення та зміцнення психічного та фізичного стану здоров’я дітей, сприяння розвитку їх духовності та соціальної активності;
- охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення                                       при раціональному використанні бюджетних коштів; 
- створення умов для належного функціонування та розвитку сім’ї, забезпечення виконання сім’єю її основних функцій;
- підвищення рівня захищеності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які відповідно до чинного законодавства потребують соціального захисту,                 і реалізація їх конституційного права на отримання житла з житлового фонду соціального призначення;
- подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, бродяжництва, запобігання вчиненню дітьми правопорушень, злочинів;
- забезпечення неухильного дотримання законодавства про біженців та осіб,                   які потребують додаткового або тимчасового захисту;
- пропаганда здорового способу життя та популяризація фізичної культури                        і спорту;
	підвищення рівня охоплення населення різних вікових і соціальних груп усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
	збільшення кількості охоплених заняттями у районній комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі імені В.К.Сергеєва дітей та молоді;

активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах району, за місцем проживання, роботи та масового відпочинку громадян;
забезпечення доступу усіх верств населення до мережі спортивних споруд шляхом проведення інвентаризації спортивних об’єктів, будівництва нових спортивних споруд;
 - активізація національного усиновлення;
- подальший розвиток сімейних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 - створення в населених пунктах району патронатних сімей, як новітньої форми сімейного виховання дітей, створення патронатних сімей та влаштування                                   до них 2 дітей пільгової категорії.

У внутрішньополітичній діяльності:

- забезпечення стабільності та прогнозованості суспільно-політичного життя району, задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини;
- сприяння всебічному розвитку громадянського суспільства, інформаційного простору та телекомунікаційної інфраструктури на території району;
- здійснення постійного моніторингу та аналізу суспільно-політичних процесів                   у районі;
- створення належних умов для всебічного розвитку громадянського суспільства, налагодження соціального партнерства, забезпечення толерантних відносин, міжконфесійної і міжнаціональної злагоди у суспільстві;
- забезпечення ефективного функціонування системи оперативного інформування обласної державної адміністрації про основні події в районі;
- сприяння міжконфесійній та міжнаціональній злагоді, задоволенню релігійних потреб населення, створенню належних умов для реалізації прав національних меншин;
- забезпечення висвітлення діяльності центральних і місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування у ЗМІ;
- поширення досвіду реалізації соціально важливих ініціатив на умовах співучасті та співфінансування з боку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості;
- сприяння виготовленню та розміщенню на території району соціальної реклами.

У забезпеченні обороноздатності :
 
- матеріально-технічне забезпечення заходів територіальної оборони району                      та підготовка підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням;
 - надання шефської допомоги військовій частині  Збройних сил України; 
- виконання державного завдання з відбору громадян до вступу на військову службу за контрактом, призову на строкову службу та проведення заходів з допризовної підготовки;
- виконання завдань цивільного захисту при проведенні антитерористичних заходів.





ІІ. Питання для розгляду на сесіях районної ради

 І квартал

1. Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського району                     за 2017 рік та здійснення районною державною адміністрацією делегованих                           їй районною радою повноважень.
 2.   Про  звіт про виконання районного бюджету за  2017 рік.

ІІ квартал
           
1. Про виконання програми соціально-економічного  та культурного розвитку Бериславського району за І квартал 2018 року.   
2. Про  звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року.

                                                       ІІІ квартал

1. Про виконання програми  соціально-економічного  та культурного розвитку Бериславського району за   перше півріччя 2018 року.
2. Про  звіт про виконання районного бюджету за перше півріччя 2018 року.

ІV квартал

1. Про виконання програми соціально-економічного  та культурного розвитку Бериславського району за підсумками 9 місяців 2018 року.
2. Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року.
3. Про програму соціально-економічного  та культурного розвитку Берис-лавського району на 2019 рік.
4. Про районний бюджет на 2019 рік.
   
ІІІ. Питання для розгляду на засіданнях колегії районної
державної адміністрації

Січень

Про виконання програми економічного, соціального  та культурного розвитку Бериславського району за 2017 рік
Відповідальні за підготовку:
Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Про підсумки роботи місцевих органів влади щодо забезпечення виконання  місцевих бюджетів району  за 2017 рік
Відповідальні за підготовку:
Литвинова І.Г.

Про роботу підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району в осінньо-зимовий період 2017/18 року
Відповідальні за підготовку:
Луков М.І., Стаднік Н.В.,                                     Іванова І.В., Кардава С.С. (за згодою), Абрамов І.Ф. (за згодою), голови місцевих рад (за згодою)

Про стан захворюваності онкопатології в районі
Відповідальні за підготовку:
Кардава С.С.(за згодою), Абрамов І.Ф.           (за згодою)

Про підсумки роботи  зі зверненнями громадян у 2017 році
Відповідальні за підготовку:
Юшко Т.М., Романів Т.М.

Про роботу по виконанню у районі актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації та стан виконавської дисципліни за підсумками 2017 року
Відповідальні за підготовку:
Юшко Т.М., Науменко О.А.

Про підсумки роботи з кадрами, забезпечення дотримання законодавства                    про державну службу в районній державній адміністрації
Відповідальні за підготовку:
Юшко Т.М., Кононова Т.Б.

Про проект  програми розвитку дошкільної освіти у Бериславському районі                     на 2018-2020 роки
Відповідальні за підготовку:
Стаднік Н.В.

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік
Відповідальні за підготовку:
Литвинова І.Г.

Лютий

Про хід виконання районної програми зайнятості Бериславського району                        на 2013-2017 роки
Відповідальні за підготовку:
Стародубець С.Л. (за згодою),                                Іванова І.В.

Про стан виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року №150 “Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції”
Відповідальні за підготовку:
Іванова І.В.

Про підсумки роботи в галузі тваринництва району у 2017 році
Відповідальні за підготовку:
Покрищенко В.П.

Про підсумки роботи щодо підвищення енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики у Бериславському районі
Відповідальні за підготовку:
Луков М.І.

Про хід виконання програми розвитку фізичної культури та спорту в районі                на 2013-2017 роки
Відповідальні за підготовку:
Стаднік Н.В.

Березень

Про стан реалізації в районі Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки за підсумками                      2017 року та І кварталу 2018 року
Відповідальні за підготовку:
Горішня О.П.

Про підготовку агропромислового комплексу району та районних служб щодо проведення весняно-польових робіт у 2018 році.
Відповідальні за підготовку:
Покрищенко В.П.

Про надання медичної допомоги хворим на туберкульоз та стан захворюваності                та розповсюдженості туберкульозу в районі
Відповідальні за підготовку:
Кардава С.С.(за згодою)

Про хід виконання Плану створення освітніх округів та оптимізації мережі навчальних закладів Бериславського району на 2017-2018 роки
Відповідальні за підготовку:
Стаднік Н.В.

Про хід виконання районної програми індивідуального житлового будівництва                  на селі та поліпшення житлових умов сільського населення “Власний дім”                                  на 2012-2020 роки
Відповідальні за підготовку:
Луков М.І.

 
Квітень

Про  підсумки опалювального сезону 2017/18 року та затвердження першочергових заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства                    та об’єктів соціальної сфери району до функціонування в осінньо-зимовий період 2018/19 року
Відповідальні за підготовку:
Луков М.І., Литвинова І.Г., Стаднік Н.В., Покрищенко В.П., Полегенко Л.В.,               Іванова І.В., Абрамов І.Ф.(за згодою), Кардава С.С.(за згодою), Бібік Л.М.                     (за згодою)

Про організацію проведення оздоровчої кампанії  2018 року
Відповідальні за підготовку:
Іванова І.В., Стаднік Н.В.

Про стан підготовки до пожежонебезпечного періоду 2018 року та визначення пріоритетних завдань з урахуванням недоліків, допущених при виконанні протипожежних заходів протягом пожежонебезпечного періоду 2017 року
Відповідальні за підготовку:
Бех І.В. (за згодою)

Про стан виконання регіональної цільової програми “Електронна охорона здоров’я”
Відповідальні за підготовку:
Кардава С.С. (за згодою), Абрамов І.Ф.                 (за згодою)

Про роботу зі зверненнями громадян та стан виконавської дисципліни                                в структурних підрозділах районної державної адміністрації та виконавчих комітетах місцевих рад за І  квартал  2018 року
Відповідальні за підготовку:
Юшко Т.М., Науменко І.А., Романів Т.М.

 

Травень

Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за підсумками І кварталу 2018 року
Відповідальні за підготовку:
Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації 

Про  підсумки роботи місцевих органів влади щодо забезпечення виконання  місцевих бюджетів району за І квартал   2018 року
Відповідальні за підготовку:
Литвинова І.Г.

Про стан та завдання по підготовці агропромислового комплексу району                          до збирання ранніх зернових та зернобобових культур та охорони врожаю зернових                та грубих кормів від пожеж у 2018 році
Відповідальні за підготовку:
Покрищенко В.П., Бех І.В. (за згодою)

Про хід виконання програми розвитку архівної справи у районі на 2017-2020 роки
Відповідальні за підготовку:
Петренко О.В.

Про хід виконання районної програми “Питна вода Бериславщини”                                            на 2012-2020 роки
Відповідальні за підготовку:
Луков М.І., Розломій О.М.  (за згодою)





Червень
  
 Про стан призначення населенню житлових субсидій
Відповідальні за підготовку:
Іванова І.В.

Про хід виконання районної комплексної програми національно-патріотичного виховання “Дитина-громадянин-патріот Батьківщини” на 2017 - 2021 роки
Відповідальні за підготовку:
Стаднік Н.В.

Про хід виконання програми розвитку земельних відносин та охорони земель                          у Бериславському районі на 2014-2018 роки в частині використання земель Державної власності, резервного фонду, земель запасу та не витребуваних паїв на території Бериславського району
Відповідальні за підготовку:
Покрищенко В.П., Веренич С.С.                              (за згодою)

Про хід виконання районної програми забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом                              та створення для них соціальних гуртожитків на період до 2019 року
Відповідальні за підготовку:
Дудченко Т.А. (за згодою), Горішня О.П.

Липень

Про  підсумки роботи місцевих органів влади щодо забезпечення виконання  місцевих бюджетів району за перше півріччя 2018 року
Відповідальні за підготовку:
Литвинова І.Г.

Про хід підготовки закладів освіти району до роботи в новому                                      2018/19 навчальному році
Відповідальні за підготовку:
Стаднік Н.В., міський, селищний, сільські голови (за згодою)

Про хід виконання районної цільової соціальної програми протидії                                 ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки
Відповідальні за підготовку:
Абрамов І.Ф. (за згодою), 
Кардава С.С. (за згодою)

Про  роботу зі зверненнями громадян та стан виконавської дисципліни                                  за підсумками першого півріччя 2018 року
Відповідальні за підготовку:
Юшко Т.М., Науменко О.А., Романів Т.М.





Серпень 

Про виконання програми  соціально-економічного та культурного розвитку   району за перше півріччя  2018 року
Відповідальні за підготовку:
Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Про  підсумки роботи місцевих органів влади щодо забезпечення виконання  місцевих бюджетів району за  перше півріччя   2018 року
Відповідальні за підготовку:
Литвинова І.Г.

Про стан підготовки агропромислового комплексу району до проведення посіву озимих культур врожаю 2018 року
Відповідальні за підготовку:
Покрищенко В.П.


  Вересень

Про   готовність підприємств об’єктів житлово-комунального господарства                     та соціальної сфери району  до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року 
Відповідальні за підготовку:
Луков М.І., Стаднік Н.В., Кардава С.С. (за згодою), Абрамов І.Ф. (за згодою),            Покрищенко В.П., Полегенко Л.В.,              Бібік Л.М. (за згодою)

Про стан реалізації державної політики у сфері запобігання корупції у  районній державній адміністрації
Відповідальні за підготовку:
Юшко Т.М.

Про посилення в районі пожежної та техногенної безпеки в осінньо-зимовий період 2018/19 року
Відповідальні за підготовку:
Бех І.В. (за згодою)

                                                     
Жовтень

Про  підсумки роботи місцевих органів влади щодо забезпечення виконання  місцевих бюджетів району за 9 місяців  2018  року
Відповідальні за підготовку:
Литвинова І.Г.

Про стан сплати до бюджетів усіх рівнів податків, зборів та інших обов’язкових платежів суб’єктами господарювання району
Відповідальні за підготовку:
Бронін І.О. (за згодою)

Про хід  виконання районної програми  соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї, утвердження ґендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015-2019 роки
Відповідальні за підготовку:
Іванова І.В.

Про організацію освітнього процесу в класах з інклюзивною формою навчання
Відповідальні за підготовку:
Стаднік Н.В.

Про роботу зі зверненнями громадян, стан виконавської дисципліни за 9 місяців поточного року
Відповідальні за підготовку:
Юшко Т.М., Науменко О.А., Романів Т.М.
 
Листопад

 Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Бериславського району за підсумками 9 місяців 2018 року
Відповідальні за підготовку:
Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Бериславського району на 2019 рік 
Відповідальні за підготовку:
Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Про підсумки проведення збирання сільськогосподарських культур у 2018 році                   та посіву озимих культур під урожай 2019 року
Відповідальні за підготовку:
Покрищенко В.П.

Про стан призначення населенню житлових субсидій
Відповідальні за підготовку:
Іванова І.В.

Про  взаємодію районної державної адміністрації  з підшефними військовими частинами у 2018 році
Відповідальні за підготовку:
Юшко Т.М.

Грудень

Про проект районного бюджету на 2019 рік
Відповідальні за підготовку:
Литвинова І.Г.

Про хід виконання в районі Указу Президента України від 18 березня 2015 року №150/2015 “Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції”
Відповідальні за підготовку:
Іванова І.В., Дудченко Т.А. (за згодою)


Про стан формування Бериславського госпітального округу  
Відповідальні за підготовку:
Кардава С.С. (за згодою)

Про перспективний план роботи Бериславської районної державної адміністрації на 2019 рік
Відповідальні за підготовку:
Юшко Т.М.

  
ІV. Організаційна робота, засідання дорадчих органів, утворених для сприяння здійсненню виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік

- удосконалення системи взаємодії місцевих органів виконавчої влади                          та органів місцевого самоврядування у спільному вирішенні найважливіших питань забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та стабільної суспільно-політичної ситуації у районі;
Постійно
Дробиш І.А.,
Заступник голови районної державної адміністрації,
Юшко Т.М.

 - спрямування діяльності районної державної адміністрації на оперативне вирішення по суті на місцях проблемних питань, що порушуються в обґрунтованих зверненнях громадян  району до органів влади, проведення прийомів громадян                     за місцем їх проживання та у неробочі дні з чітким дотриманням графіків прийому;

Протягом року,  
із  щомісячним аналізом
Дробиш І.А.,
Заступник голови районної державної адміністрації,
Юшко Т.М.
	            
	- забезпечення виконання показників та заходів, визначених програмою, соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік;
Постійно
Дробиш І.А.,
Заступник голови районної державної адміністрації,
керівники структурних під-розділів районної державної адміністрації

- спрямування діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення конструктивних відносин між релігійними організаціями різних конфесій;           
Постійно
(проведення зустрічей:
лютий, листопад)
Юшко Т.М.,
Дамаскіна Л.М.


- здійснення консультативно-методичного забезпечення організації виборчого процесу під час підготовки і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних голів у випадках їх призначення;
Протягом року
Юшко Т.М.,
Джулай Т.С.,
Дамаскіна Л.М.

- проведення перевірок, спрямованих на виявлення та усунення корупційних правопорушень і конфлікту інтересів серед державних службовців апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів; 
Протягом року
     Юшко Т.М.
     Сєнчєнкова Я.О.

- забезпечення ведення системи обліку публічної інформації в апараті районної державної адміністрації та доступу до неї через офіційний веб-сайт районної державної адміністрації;
Протягом року
 Юшко Т.М.,
Романів Т.М.,
БашинськийМ.С.

         - забезпечення  належних умов функціонування закладів освіти, медицини району               в зимовий період 2018 року;
Січень-лютий
Дробиш І.А.,
Стаднік Н.В.,
Кардава С.С. (за згодою),
Абрамов І.Ф. (за згодою)

	   вирішення питань із забезпечення обороноздатності району та підтримки волонтерських організацій;

Постійно
Дробиш І А.,
Заступник голови районної державної адміністрації

- проведення зборової підготовки з військовозобов’язаними підрозділів територіальної оборони району в рамках єдиного всеукраїнського стрілецького дня;
Протягом року
 Дробиш І. А.,
Заступник голови районної державної адміністрації,
Пантюхін О.В. (за згодою)
Протягом року 

Чабан В.І.,
Буднік І.Л.,
Сулімов О.С.

            - вирішення питань із соціально-трудової адаптації та медико-психологічної реабілітації демобілізованих військовослужбовців;
Постійно
 Дробиш І. А.,
 Пантюхін О.В. (за згодою)

- вирішення питань покращення соціального захисту сімей військовослужбовців, що перебувають в зоні антитерористичної операції;
Постійно
Дробиш І. А.,
Іванова І.В.,
Пантюхін О.В. (за згодою),
Дудченко Т.А. (за згодою)

 - участь у проведенні командно-штабних навчань  територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області за темою: “Дії органів управління і сил цивільного захисту у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій природного (техногенного) характеру і подолання їх наслідків”;
  За окремим планом
Дробиш І. А.,
Пантюхін О.В. (за згодою)

	виконання заходів щодо розвитку інвестиційної діяльності у районі;

Постійно
Дробиш І А.,
Заступник голови районної державної адміністрації,
Юшко Т.М.

- наради з міським, селищним, сільськими головами, начальниками управлінь, відділів райдержадміністрації, районних служб, представниками засобів масової інформації з нагальних питань соціально-економічного розвитку району, забезпечення політичної стабільності;								
Щомісячно
Дробиш І А.,
Заступник голови районної державної адміністрації,
Юшко Т.М.
				
 - нарада з питань забезпечення виконання програми соціально-економічного,                      та культурного розвитку району в частині надходжень до бюджету;
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Литвинова І.Г.
 
- нарада з керівниками підприємств по підготовці   до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року; 
Щомісячно 
ІІ-ІІІ квартали
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.
	       
 - нарада керівників закладів освіти району;
Один раз у два місяці
Дробиш І.А.,
Стаднік Н.В.

     - навчання керівників закладів освіти району;
Лютий
Квітень
Червень
Жовтень
Грудень
Дробиш І.А.,
Стаднік Н.В.
 
- семінар-нарада з соціальними працівниками відділення по наданню додаткових соціальних послуг із соціального захисту населення;
Щомісячно
Дробиш І. А.,
Бібік Л.М. (за згодою)


-	нарада - навчання  із завідувачами дошкільних навчальних закладів району;
Березень 
Травень 
Серпень
Листопад
Дробиш І. А.,
Стаднік Н.В.

- проведення навчань  апарату районної державної адміністрації;
 Березень
Червень
Вересень
Грудень
 Юшко Т.М.,
 Дамаскіна Л.М.

- проведення навчань з відповідальними працівниками  виконавчих комітетів сільських, селищної, міської рад; 
 Лютий
Травень
Серпень
Листопад
Юшко Т.М.,
Дамаскіна Л.М.
      
  - відпрацювання питання організації та забезпечення роботи засідань колегії районної державної адміністрації (спільно із структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апаратом);
Щомісячно
 Юшко Т.М.,
 Дамаскіна Л.М.

-	здійснення перевірок діяльності виконавчих комітетів міської, селищної, сільських рад разом із спеціалістами структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату щодо забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку рад, надання практичної та методичної допомоги;
Щомісячно
 Юшко Т.М.
			 
-	координація роботи по наданню консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації з організаційно-кадрових питань, діловодства, контролю та здійснення організації виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації (у відповідності з розподілом функцій і повноважень);
Протягом року
Юшко Т.М.,
Дамаскіна Л.М.,
Романів Т.М.,
Кононова Т.Б.,
Науменко О.А.
  
	- ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України,                          що мають право голосу і проживають або перебувають на території району;		
Постійно
 Юшко Т.М.,
Джулай Т.С.
	  		

	
 - забезпечення роботи клубу старшокласників “Юність” для школярів міста;
Протягом року
Дробиш І.А.,
Дудченко Т.А. (за згодою),
Стаднік Н.В.
 
-	забезпечення виконання заходів з питань створення сприятливих умов щодо функціонування Зміївського стаціонарного відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян;
Протягом року
 Дробиш І. А.,
Бібік Л.М. (за згодою), 
Іванова І.В.
		  	                        
-	надання допомоги в працевлаштуванні інвалідів та виявленні нових робочих місць;
Щомісячно
 Дробиш І.А.,
Іванова І.В.,
Стародубець С.Л. (за згодою)
 
- проведення рейдів по місцях відпочинку молоді з метою контролю дотримання правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами щодо неповнолітніх;
Щомісячно
Дробиш І.А.,
Горішня О.П.,
Стаднік Н.В.,
Дудченко Т.А..(за згодою),  
Войчек О.С.(за згодою)
		  
-	здійснення контролю за неповнолітніми, схильними залишати сім’ю, школу, займатися  бродяжництвом;
Постійно 
 Дробиш І.А.,
Стаднік Н.В.,
Горішня О.П.

-	робота лекторію “Підліток і закон” на базі центральної районної бібліотеки;
Протягом року
Дробиш І.А.,
Горішня О.П.,
Полегенко Л.В.
 	 
 - семінар з питань протидії торгівлі людьми та ґендерних питань;
Березень
Квітень
Травень
Дробиш І.А.,
Дудченко Т.А. (за згодою),
Іванова І.В.

- нарада з питань невідкладних заходів щодо підготовки водогосподарського комплексу району до проведення поливів сільськогосподарських культур у  2018 році;
Березень
Заступник голови районної державної адміністрації,
Покрищенко В.П.,
Мельник А.В. (за згодою)
 



- проведення фестивалю дружин юних рятувальників-пожежних;
Березень
 Дробиш І.А.,
 Стаднік Н.В.,
Бех І.В. (за згодою)

- зустріч з активістами районної організації ветеранів щодо участі у суспільно-політичному житті району;
Березень
Червень 
Вересень
Грудень
Дробиш І.А.,
Дамаскіна Л.М.,
Джеманова Л.М. (за згодою)

- проведення районного конкурсу “Учень року-2018”;
Квітень
 Дробиш І.А.,
 Стаднік Н.В.

- проведення заходів по благоустрою, санітарній очистці населених пунктів району;
Протягом року
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.
		 
- нарада з питань забезпечення якісною питною водою населення району;
Квітень 
Травень
Заступник голови районної державної адміністрації,
 Луков М.І. 
   
 - семінар-навчання керівників, спеціалістів господарств, фермерів, одноосібників, землевпорядників сільських рад,  працівників, що будуть задіяні на перевезенні, зберіганні та використанні пестицидів та отрутохімікатів, дотримання правил техніки безпеки при роботі з ними; 
Квітень
Заступник голови районної державної адміністрації,
Покрищенко В.П.,
Котляр А.О. (за згодою)
	-	спартакіада призовної та допризовної молоді;
	 Квітень - травень	

 Дробиш І.А.,
 Стаднік Н.В.,
 Пантюхін О.В. (за згодою)

- нарада з питань проведення оздоровчої кампанії;
Травень-вересень	
Дробиш І. А.,
Іванова І.В.,
Стаднік Н.В.,
Горішня О.П.,
Дудченко Т.А. (за згодою) 
 

- нарада з керівниками господарств, підприємств з питань підготовки                          до проведення збирання ранніх зернових та зернобобових культур;		
Червень 	
Щотижнево
Заступник голови районної державної адміністрації,
Покрищенко В.П.

- нарада з питань підведення підсумків зовнішнього незалежного оцінювання                      у 2018 році;
Серпень
 Дробиш І.А.,
Стаднік Н.В.
  
- нарада з питань підготовки закладів освіти, медицини та культури до роботи                в осінньо-зимовий період 2018/19 року;
Серпень
 Дробиш І. А., 
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.,
Стаднік Н.В., 
Полегенко Л.В.,
Кардава С.С. (за згодою),
Абрамов І.Ф. (за згодою)
 
- конференція педагогічних працівників;
Серпень
Дробиш І.А.,
Стаднік Н.В.
 
-	нарада щодо стану підготовки ґрунту та посіву озимих культур;
 Серпень
  
Заступник голови районної державної адміністрації,
Покрищенко В.П.
 
-	організація та проведення Всеукраїнської акції “Милосердя” до відзначення Міжнародного Дня осіб похилого віку;
Жовтень
Дробиш І. А.,
Іванова І.В.,
Бібік Л.М. (за згодою)  
 
- районний етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року - 2018”;
Жовтень-грудень
 Дробиш І. А.,
 Стаднік Н.В.
 
-	засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації;
Січень
Березень
Травень
Вересень
Листопад
Дробиш І.А.,
Стаднік Н.В.
 
-	засідання колегії управління соціального захисту населення районної державної адміністрації;
Щоквартально
 Дробиш І.А.,
Іванова І.В.
  
- засідання районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, стану виконання графіків погашення заборгованості                              із заробітної плати;
За окремим планом
 Дробиш І. А.,
Заступник голови районної державної адміністрації,
Іванова І.В.
 	   
- засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки                               та надзвичайних ситуацій;
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.
 

-	засідання районної комісії з питань безпечної життєдіяльності населення;
Січень
Квітень
Липень
Жовтень
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.
   	
-	засідання комісії з питань поводження з твердими побутовими відходами                   в районі;
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.
 
 - засідання районної комісії щодо контролю за станом насичення торгівельної мережі району товарами місцевого виробництва;
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.
 				   
- засідання робочої групи з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення, повноти сплати страхових внесків до бюджету Пенсійного фонду України                     та фондів соціального страхування; 
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Дробиш І.А.,
Іванова І.В.,
Литовченко І.А. (за згодою)

- засідання районної комісії з розгляду звернень громадян з питань надання населенню житлових субсидій, пільг та призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; 
Щомісячно
Дробиш І.А.,
Іванова І.В.
  
- засідання районної координаційної ради з питань підтримки сім’ї, утвердження ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми;
Січень
Квітень
Липень
Жовтень
 Дробиш І.А.,
 Іванова І.В.
 
-	засідання районної ради з питань протидії туберкульозу                                                       та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
Березень
Червень
Вересень
Грудень
Дробиш І.А.,
Кардава С.С. (за згодою),
Абрамов І.Ф. (за згодою),
Дудченко Т.А. (за згодою) 

- практичний семінар з прийомними батьками та батьками-вихователями;
Квітень
Серпень
Листопад
Дробиш І.А.,
Дудченко Т.А. (за згодою)

- засідання спостережної комісії районної державної адміністрації;
Щомісяця
 
Дробиш І.А.,
Дудченко Т.А. (за згодою)
 
- засідання “круглого столу” з учасниками антитерористичної операції;
Травень
Жовтень
Дробиш І.А.,
Дудченко Т.А. (за згодою),
Ткаченко О.М. (з згодою)

- засідання комісії з питань захисту прав дитини;
Щомісячно
Дробиш І. А.,
Горішня О.П.
 
- засідання координаційної ради у справах дітей районної державної адміністрації;
Лютий
Травень
Серпень
Листопад
Дробиш І. А.,
Горішня О.П.
 		 			
-	 засідання районної координаційної ради з питань оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків;
Квітень
Щомісячно
 Дробиш І. А.,
 Іванова І.В.,
 Стаднік Н.В.
 
- засідання координаційної ради з питань боротьби із хворобами,                                що передаються статевим шляхом;
Березень
Травень
Серпень
Грудень
Дробиш І. А.,
Кардава С.С. (за згодою),
Абрамов І.Ф.  (за згодою)
	
- засідання комісії з перегляду нормативно-правових актів при районній державній адміністрації;
 Щомісячно
Юшко Т.М.,
Сєнчєнкова Я.О.

 - засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян;
Щомісячно
Юшко Т.М.,
Димченко Н.В.
   
- засідання комісії районної державної адміністрації з питань попереднього розгляду матеріалів щодо нагородження;
За необхідністю
Заступник голови районної державної адміністрації,
Юшко Т.М.

- засідання експертної комісії з питань державної таємниці районної державної адміністрації з проведення загальної перевірки наявності секретних документів, справ                           та інших матеріальних носіїв секретної інформації;
Щокварталу
Юшко Т.М.,
Кононова Т.Б.

- проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби;
За необхідністю
Юшко Т.М.,
Кононова Т.Б.

 - засідання районної комісії з питань надання безоплатних соціальних послуг                 та соціальних послуг із встановленням диференційованої плати;
За необхідністю
Дробиш І.А.,
Бібік Л.М. (за згодою)

 - підготовка графіків чергування керівництва районної державної адміністрації                  у вихідні та святкові дні;
Протягом року
 Юшко Т.М.,
Дамаскіна Л.М.

- організація планування  роботи районної державної адміністрації;
Щомісяця
Юшко Т.М.,
Дамаскіна Л.М.
 

- організаційне забезпечення проведення засідань колегії районної державної адміністрації;
Щомісяця                                                            
Юшко Т.М.,
Дамаскіна Л.М.


V.  Підготовка, перепідготовка персоналу

- проведення засідань конкурсної комісії районної державної адміністрації                      на зайняття вакантних посад державної служби;
За необхідністю
 Юшко Т.М.,
Кононова Т.Б.

- навчання згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ                             та організацій на 2018 рік;
Протягом року
 Юшко Т.М.,
Кононова Т.Б.

-	забезпечення виконання плану-графіку навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України                        та її Одеському регіональному інституті на 2018 рік;
Протягом року
Юшко Т.М.,
Кононова Т.Б.
 
- проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців категорій “Б” і “В” апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації;
Жовтень-листопад 
Юшко Т.М.,
Кононова Т.Б.

- проведення в районі І туру Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”;
Лютий-квітень 
Юшко Т.М.,
Кононова Т.Б.
  
- проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують                               на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави;
Постійно
Юшко Т.М.,
Кононова Т.Б.

- проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;
Постійно
Юшко Т.М.,
Кононова Т.Б.
- організація практичної роботи по добору та направленню для вступу                            до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у 2018 році;
Протягом І кварталу
Юшко Т.М.,
Кононова Т.Б.
 
VІ. Проведення інформаційно-аналітичної роботи

- забезпечення взаємодії зі структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату, територіальними органами центральних органів виконавчої влади  для оперативного інформування обласної державної адміністрації щодо діяльності районної державної адміністрації; 
Протягом року
Юшко Т.М.,
Дамаскіна Л.М. 

- надання практичної та методичної допомоги в удосконаленні системи контролю за виконанням документів та з питань зміцнення виконавської дисципліни у структурних підрозділах районної державної адміністрації, районних службах  і   виконавчих комітетах місцевих рад, запровадження системи електронного документообігу в органах державної влади району;
Протягом року
Юшко Т.М.,
Романів Т.М.,
Науменко О.А.

- здійснення технічного супроводження та наповнення офіційного  веб-сайту районної державної  адміністрації;
Протягом року
Юшко Т.М.,
Дамаскіна Л.М., 
Башинський М.С.

- здійснення оперативного зв’язку з місцевими радами району щодо основних заходів життєзабезпечення населення;
Протягом року
 Юшко Т.М.,
Дамаскіна Л.М.

- забезпечення взаємодії з відділами апарату районної державної адміністрації, районних управлінь, служб, відомств для оперативного інформування обласної державної адміністрації;
Протягом року
 Юшко Т.М.,
Дамаскіна Л.М.

- збір та узагальнення щоденних оперативних інформацій щодо основних заходів та роботи управлінь, відділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад по вирішенню питань життєзабезпечення господарського комплексу району, стабільної суспільно-політичної ситуації;
Протягом року
 Юшко Т.М.,
Дамаскіна Л.М.

-	аналіз   роботи господарського комплексу, виконання районного бюджету;
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Литвинова І.Г.

- підготовка звіту про виконання місцевих бюджетів по доходах у розрізі місцевих рад;
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Литвинова І.Г.
  
-	аналіз виконання планів роботи структурними підрозділами районної державної адміністрації;
Щомісячно
Дробиш І. А.,
Заступник голови районної державної адміністрації,
Юшко Т.М.,
керівники управлінь, відділів районної державної адмініст-рації
	 
-	аналіз підсумків роботи підприємств житлово-комунального господарства району, підготовка заходів і пропозицій щодо поліпшення їх роботи;
Протягом року
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.

- аналіз проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації                         на відповідність вимогам документів центральних органів влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а також щодо змістовності і виконуваності;
Протягом року
Юшко Т.М.,
Сєнчєнкова Я.О.,
Романів Т.М.,
Науменко О.А.

  - аналіз виконання запланованих заходів районної державної адміністрації;	
Щомісячно
Юшко Т.М.,
Дамаскіна Л.М.

-	аналіз рішень виконавчих комітетів місцевих рад у частині реалізації делегованих повноважень згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування                    в Україні”;					 
Постійно
 Юшко Т.М.,
 Дамаскіна Л.М.

-	аналіз документообігу;
Щомісячно
 Юшко Т.М.,
 Романів Т.М.

-	моніторинг стану виконання розпоряджень та доручень голови  обласної                 державної адміністрації та голови районної державної адміністрації;
Щомісячно
 Юшко Т.М.,
 Науменко О.А.


-	  аналіз роботи з доступу до публічної інформації в апараті районної державної адміністрації та підготовка й оприлюднення відповідних звітів на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації;
Щомісячно
 Юшко Т.М.,
 Романів Т.М.
   
-	моніторинг створення нових робочих місць  у районі;	 
Щомісячно	
 Дробиш І. А.,
Заступник голови районної державної адміністрації,
Іванова І.В.,
Стародубець С.Л. (за згодою)
 
             - моніторинг надання населенню  району  житлових субсидій за спрощеним порядком;
Щодня	
 Дробиш І. А.,
Іванова І.В.

- аналіз виконання показників програми соціально - економічного та культурного розвитку району на 2018 рік; 
Щокварталу
Заступник голови районної державної адміністрації,
начальник управління еконо-мічного розвитку та інфра-структури районної дер-жавної адміністрації

- формування проекту програми соціально-економічного  та культурного розвитку району на 2019 рік; 
Щокварталу
Заступник голови районної державної адміністрації,
начальник управління еконо-мічного розвитку та інфра-структури районної дер-жавної адміністрації

	- моніторинг закупівельних та роздрібних цін на товари та послуги;
Постійно
Заступник голови районної державної адміністрації,
начальник управління еконо-мічного розвитку та інфра-структури районної дер-жавної адміністрації
	
- моніторинг середніх роздрібних цін на основні продовольчі товари                                      по підприємствах торгівлі та продовольчих ринках району;
Постійно
Заступник голови районної державної адміністрації,
начальник управління еконо-мічного розвитку та інфра-структури районної дер-жавної адміністрації
 
-	моніторинг цін на хліб та хлібобулочну продукцію;			
Постійно 
Заступник голови районної державної адміністрації,
начальник управління еконо-мічного розвитку та інфра-структури районної дер-жавної адміністрації
 
- проведення моніторингу розрахунків за оренду землі та майна;                         
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації, Покрищенко В.П.,
Веренич С.С. (за згодою)

- моніторинг закупівельних цін на зернові та технічні культури;	 
Протягом року
Заступник голови районної державної адміністрації,
Покрищенко В.П.

- проведення моніторингу закупівельних цін на молоко та м’ясо;                         
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Покрищенко В.П.

- моніторинг формування регіональних ресурсів продовольчого зерна                         на 2018/19 маркетинговий рік;                         
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Покрищенко В.П.
 
-	моніторинг тарифів на житлово-комунальні послуги;
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.

- моніторинг розрахунків за спожиті енергоносії у розрізі категорій споживачів, населених пунктів  району;
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.

- аналіз стану забезпеченості населення району скрапленим газом;
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.
             
 -  аналіз стану погашення заборгованості населенням за надані житлово-комунальні послуги;
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.
 
 - моніторинг з питання проходження опалювального сезону 2017/18 року;
Щодня, 
протягом I кварталу
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.
   
-	аналіз стану  виконання місцевих бюджетів району, районного бюджету, надходжень до загального та спеціального фонду районного бюджету власних                           і закріплених доходів;
 Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Литвинова І.Г.

- аналіз стану розрахунків за енергоносії бюджетними установами району;
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Литвинова І.Г.,
Луков М.І.

-	аналіз стану надходжень до Пенсійного Фонду України;
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації,
Литовченко І.А. (за згодою)

-	аналіз ринку праці у районі;
Щомісячно
Заступник голови районної державної адміністрації, 
Стародубець С.Л. (за згодою)

- аналіз виконання планових завдань з відбору громадян до вступу на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України, Національної гвардії України                    та Державної прикордонної служби України;
Щокварталу 
Заступник голови районної державної адміністрації,
Пантюхін О.В. (за згодою)

-	моніторинг стану життєдіяльності закладів освіти у 2016/17 навчальному році;
Щотижнево
Заступник голови районної державної адміністрації,
Дробиш І.А.,
Стаднік Н.В.

-	моніторинг якості завершення 2017/18 навчального року та підготовки                       до нового навчального року;
Червень - серпень
 Дробиш І. А.,
 Стаднік Н.В.
  


         -  аналіз стану підготовки закладів освіти до нового навчального року;
Серпень
Дробиш І.А.,
Стаднік Н.В.

-	 аналіз стану організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів району;
Щотижнево
Дробиш І.А.,
Стаднік Н.В.
   
- підсумки оздоровчої кампанії 2018 року;
Вересень
Дробиш І.А.,
Стаднік Н.В.

-	узагальнення  даних про охоплення дітей позашкільною освітою                                    та  гуртковою роботою;
Вересень 
Дробиш І.А.,
Стаднік Н.В.
 
-	аналіз стану харчування дітей у дошкільних  навчальних закладах району;
Січень-грудень
Дробиш І.А.,
Стаднік Н.В.
 
 - аналіз стану призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей за принципом “гроші ходять за дитиною”;
Щомісяця 
 Дробиш І.А.,
Іванова І.В.,
Горішня О.П.

- аналіз кількісних показників усиновлення дітей в районі;
Щомісяця 
Дробиш І.А.,
Горішня О.П.
 
-	забезпечення підготовки та проведення Єдиних днів інформування населення району;
 Щомісячно
Дробиш І.А.,
Дамаскіна Л.М.
 
- проведення аналізу виконання в районі завдань, визначених актами                                 і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень                                  і доручень голови обласної державної адміністрації для прийняття додаткових рішень, спрямованих на забезпечення їх неухильної реалізації.
Щомісяця
Дробиш І.А.,
Заступник голови районної державної адміністрації,
Юшко Т.М., 
Науменко О.А.,
Романів Т.М.

- забезпечення запровадження автоматизованої системи контролю в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування району з метою удосконалення здійснюваного контролю за виконанням документів, поліпшення культури діловодства, а також поширення електронного документообігу                                     з використанням електронних цифрових підписів (печаток).
Один раз в квартал
Юшко Т.М.,
Романів Т.М.,
Науменко О.А.

- надання інформації на офіційний веб-сайт районної державної адміністрації                  про події, що відбуваються у поточній діяльності та потребують оприлюднення;
Щотижня
Дробиш І.А., 
Заступник голови районної державної адміністрації,
Юшко Т.М.

- здійснення оперативного зв’язку з місцевими радами району   щодо основних заходів життєзабезпечення населення;
Щодня
Юшко Т.М., 
Дамаскіна Л.М. 

- організація вітання 100, 105, 110-річних ювілярів;;
Щомісяця
Дробиш І.А.,
Іванова І.В.. 
	

VІІ. Організація проведення державних та професійних свят, інших
культурно-мистецьких заходів


-	цикл Новорічних і Різдвяних свят;
01 січня
07 січня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.,
Стаднік Н.В.,
Горішня О.П.,
Дудченко Т.А. (за згодою)

-   Хрещення Господнє. Водохреща;
19 січня
Дробиш І.А., 
Дамаскіна Л.М.

-	до Дня Соборності України;
22 січня
Дробиш І.А., 
Юшко Т.М.,
Полегенко Л.В.
        

 - День пам’яті жертв Голокосту;
27 січня
Дробиш І.А.,
Полегенко Л.В.,
Дамаскіна Л.М. 

- до Дня пам’яті героїв Крут;
29 січня
Дробиш І.А.,
Стаднік Н.В.,
Полегенко Л.В.,
Дамаскіна Л.М.
								
-	до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
15 лютого
Дробиш І.А., 
Іванова І.В.,
Полегенко Л.В.
 
- до Дня   Героїв Небесної Сотні;
20 лютого
Дробиш І.А.,
Полегенко Л.В.

-  до Міжнародного дня рідної мови;
21 лютого
Дробиш І.А.,
Стаднік Н.В.
    
-	до Міжнародного жіночого  дня;
08 березня
Дробиш І.А.,
Полегенко Л.В.
	
-	до Дня національної культури (Шевченківські дні);
09, 10 березня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.,
Стаднік Н.В.
 
- до дня землевпорядника;
10 березня	
Заступник голови районної державної адміністрації,
Веренич С.С. (за згодою)

-	до визволення м. Берислава від нацистських загарбників;
11 березня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.,
Джеманова Л.М. (за згодою)



- до Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення;
18 березня
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.
						          
             -  до Дня Служби Безпеки України;
25 березня
Дробиш І.А., 
 Юшко Т.М.
          
-	до Дня сміху;
01 квітня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.
 
- до Всесвітнього дня здоров’я;
07 квітня
Дробиш І.А., 
Кардава С.С. (за згодою),
Абрамов І.Ф. (за згодою)

	- Благовіщення Пресвятої Богородиці;
07 квітня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.

- Світле Христове Воскресіння. Великдень;
08 квітня		
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.
           
-  до Дня довкілля;
21 квітня
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.

-	до Дня Чорнобильської трагедії;
26 квітня
Дробиш І.А.,
Іванова І.В.
             
-	до Дня казначейської служби;
26 квітня
Заступник голови районної державної адміністрації,
Любарець О.А.(за згодою)

-	до Дня праці;
01 травня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.

	    
- до Дня Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;
 08 травня
Дробиш І.А., 
Харламова Г.А. (за згодою)

  - до Дня матері;
08 травня
Дробиш І.А., 
Іванова І.В.,
Дудченко Т.А. (за згодою),
Полегенко Л.В.

- День пам’яті та примирення; 
08 травня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.

 - до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
09 травня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.,
Джеманова Л.М. (за згодою)
		                                                                                                          
  - до Міжнародного дня сім’ї;
15 травня
Дробиш І.А., 
Іванова І.В.,
Стаднік Н.В.

 - до  Дня вишиванки;                         
18 травня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.

-  до  Дня боротьби  за права кримськотатарського народу;                         
18 травня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.

- до  Дня Європи;                         
19 травня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.

- День пам’яті жертв політичних репресій;
21 травня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.

           -  до Дня слов’янської писемності і культури;          
24 травня
Дробиш І.А., 
Стаднік Н.В.

-   до Свята останнього дзвоника;
25 травня
Дробиш І.А., 
Стаднік Н.В.
	   


-	до Міжнародного Дня захисту дітей;
01 червня
Дробиш І.А., 
Стаднік Н.В.,
Горішня О.П.,
Дудченко Т.А. (за згодою)
                                                     
            - до Дня працівників водного господарства;
 03 червня 
Заступник голови районної державної адміністрації,
Мельник А.В. (за згодою)

- День Святої Трійці;
04 червня		
Дробиш І.А., 
 Полегенко Л.В.

-	до Дня журналістики;
06 червня
Дробиш І.А., 
Дамаскіна Л.М.
 
-	до Дня медичного працівника;
17  червня
Дробиш І.А., 
Кардава С.С. (за згодою),
Абрамов І.Ф. (за згодою)
  
-	до Дня скорботи вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
22 червня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.,
Джеманова Л.М. (за згодою)
            
 - до Дня державної служби;
23 червня 
Юшко Т.М.,
Кононова Т.Б.
	  
-	до Дня Конституції України;
28 червня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.

-	до Дня архітектури України;
 01 липня
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.
  
 - до Дня родини;
 08 липня
Дробиш І.А., 
Іванова І.В.,
Полегенко Л.В.,
Дудченко Т.А. (за згодою)
	 

- до Дня хрещення Київської Русі - України;
28  липня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.,
Дамаскіна Л.М.

- до Дня працівників торгівлі;
29 липня
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.

- до  Дня національної поліції;
             04 серпня                                                                       Юшко Т.М.

- до Дня працівників ветеринарної медицини;
12 серпня
Заступник голови районної державної адміністрації,
Разломій О.М. (за згодою)
 					           
- до Дня будівельника;
12 серпня
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.
       
-	до Дня Державного Прапора України;
23 серпня
Дробиш І.А.
Юшко Т.М.

до Дня незалежності України;
24 серпня
Дробиш І.А.,
Юшко Т.М.
                                                                                                          
-	цикл заходів, присвячених Дню знань;
01 вересня
Дробиш І.А., 
Стаднік Н.В.
          -  День завершення Другої світової війни;
02 вересня		
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.

-	до Дня підприємця;
02 вересня
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.
                 
- до Дня фізичної культури і спорту;
08 вересня
Дробиш І. А., 
Стаднік Н.В.

 - до Дня рятівника;
17 вересня
Заступник голови районної державної адміністрації,
Бех І.В. (за згодою) 


 - до Дня партизанської слави;
22 вересня
Дробиш І. А., 
Полегенко Л.В.,
Джеманова Л.М. (за згодою)

 - до Дня машинобудівника;                               
23вересня
Заступник голови районної державної адміністрації,
Луков М.І.
 
- до Всеукраїнського дня бібліотек;
30 вересня
Дробиш І. А., 
Полегенко Л.В.

-	до Міжнародного Дня громадян похилого віку, Дня ветерану;
01 жовтня
 Дробиш І.А., 
Іванова І.В.,
Бібік Л.М. (за згодою)
                                                                                                        
-	до Дня працівників освіти;
07  жовтня
Дробиш І.А., 
Стаднік Н.В.
             
-   до Дня юриста;
08 жовтня
Юшко Т.М.,
Сєнчєнкова Я.О.
						  
             - до Дня працівників санітарно-епідеміологічної  служби;
14 жовтня
Заступник голови районної державної адміністрації,
Разломій О.М. (за згодою)
 
-	до свята Покрови Пресвятої Богородиці;
-	до Дня Українського козацтва;
-	До Дня захисника України;
   14 жовтня

 Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В., 
Пантюхін О.В. (за згодою)
          
- до Дня визволення України від нацистських загарбників;
28 жовтня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.,
Джеманова  Л.М. (за згодою)
                                                                                                                                                                
-	до Дня працівника соціальної сфери;
04  листопада
Дробиш І.А.,
Іванова І.В.
                 
                                                                                     
-	до Дня української писемності та мови;
09 листопада
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.           
                        
-  до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва;                         
09 листопада
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.  

- до Дня студента;
17 листопада
Дробиш І.А., 
Стаднік Н.В.,
Полегенко Л.В.

-	     до Дня працівників сільського господарства;
18 листопада
Заступник голови районної державної адміністрації,
Покрищенко В.П.
                                                                                     
-   до Дня Гідності і Свободи; 
 21 листопада
Дробиш І.А.,                                                                                      Полегенко Л.В.
                                                                    
-	до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій;
24  листопада
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.

-	до Дня працівників прокуратури;
01 грудня                                                                        
Дробиш І.А. 
             
-	до  Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;
01 грудня
Дробиш І.А., 
Кардава С.С. (за згодою),
Абрамов І.Ф. (за згодою),
Дудченко Т.А. (за згодою)
	   
-	до Міжнародного Дня інвалідів;
03 грудня
Дробиш І.А.,
Іванова І.В.,
Бібік Л.М. (за згодою)
	
-	до Дня Збройних сил України;
06 грудня
Дробиш І.А., 
Пантюхін О.В.(за згодою),
Полегенко Л.В.
  
-	до Дня місцевого самоврядування;
07  грудня
Дробиш І.А.,
Полегенко Л.В.

- до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії                                           на Чорнобильській  АЕС;
14 грудня
Дробиш І. А.,
Іванова І.В.,
Полегенко Л.В.
-	до Дня працівників суду;
15 грудня
 Дробиш І.А.
 
-	до Дня Святого Миколая;
19 грудня
Дробиш І.А., 
Полегенко Л.В.,
Стаднік Н.В.
               
 -   до Дня адвокатури;
19 грудня
Дробиш І.А.
                                     
	до Дня працівників архівних установ;
24 грудня
Юшко Т.М.,
Петренко О.В.
 


VII.   Робота із зверненнями громадян


- оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації підсумків роботи із зверненнями громадян;
Щокварталу
Юшко Т.М.,
Димченко Н.В.

- організація роботи із забезпечення доступу до публічної інформації згідно                    з вимогами чинного законодавства;
Протягом року                                        
Юшко Т.М.,
Романів Т.М.

-	забезпечення проведення особистих прийомів громадян, у тому числі                     за місцем їх проживання головою районної державної адміністрації, його першим заступником, заступником голови районної державної адміністрації;
Згідно з графіком (щоденно)
Дробиш І. А., 
Заступник голови районної державної адміністрації,
Димченко Н.В.
	
- забезпечення роботи “прямої телефонної лінії” голови районної державної адміністрації з жителями району;
Постійно
Юшко Т.М.,
Димченко Н.В.   

- забезпечення розміщення на сторінках районної газети “Маяк” матеріалів                 за підсумками роботи “прямої телефонної лінії”, прийомів громадян з особистих питань головою районної державної адміністрації, першим заступником  та заступником голови районної державної адміністрації;			 
Щомісячно	
Юшко Т.М.,
Димченко Н.В.

- перевірка додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах районної державної адміністрації відповідно до затвердженого графіку;
Протягом року

Юшко Т.М.,
Димченко Н.В.

- організація прийомів громадян з особистих питань, що проводитимуться головою обласної державної адміністрації, його першим заступником, заступниками;
За окремим графіком
Юшко Т.М.,
Димченко Н.В.

- перевірка додержання законодавства про звернення громадян у районній державній адміністрації відповідно до затвердженого графіку;
Протягом року                                         
Юшко Т.М.,
Димченко Н.В.

- контроль за своєчасним виконанням доручень, даних керівництвом районної державної адміністрації  на звернення “гарячої” телефонної лінії;
Протягом року                                       
Юшко Т.М.,
Димченко Н.В.

- організація прийомів громадян з особистих питань, що проводитимуться головою районної державної адміністрації та його заступниками;
За окремим графіком                                          
Юшко Т.М.,
Димченко Н.В.

- організація виїзних прийомів громадян за місцем їх проживання,                                що проводитимуться головою районної державної адміністрації та його заступниками;
За окремим графіком                                          
Юшко Т.М.,
Димченко Н.В.



Керівник апарату
районної  державної адміністрації                                                                        Т.М.Юшко

