ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
25 червня 2018 року № 3 2 6
План роботи районної державної адміністрації на III квартал 2018 року
№
з/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Дата
Виконавці
проведення
2
3
4
І. Питання для внесення на розгляд колегії районної державної адміністрації
Про виконання бюджету району за І півріччя 2018 року
18.07.
Дудкіна
Л.Л.
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації
Про хід виконання Програми розвитку малого та середнього
18.07.
Криленко І.С. - начальник відділу
підприємництва в Костянтинівському районі на 2017-2018 роки
економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації
Про роботу служби у справах дітей райдержадміністрації
18.07.
Тарасова О.В. - начальник служби
у
справах
дітей
райдержадміністрації
Про стан боротьби зі злочинністю, охорони публічного порядку
15.08.
Хіврич
В.О.
начальник
та результати діяльності Костянтинівського відділення поліції
Костянтинівського
відділення
Бахмутського
відділу
поліції ГУ Національної поліції в
поліції Бахмутського ВП ГУ НП в
Донецькій області за 1 півріччя 2018 року
Донецькій області, підполковник
поліції
Про заходи щодо знищення та попередження подальшого
15.08.
Слаба Є.В. - начальник управління
розповсюдження
амброзії
полинолистої
на
землях
агропромислового
розвитку
Костянтинівського району
райдержадміністрації
Про хід виконання Програми економічного і соціального
15.08.
Криленко І.С. - начальник відділу
розвитку Костянтинівського району на 2018 рік та основні
економічного розвитку і торгівлі
напрямки розвитку на 2019 та 2020 роки за І півріччя поточного
райдержад м і н істрації
року
Про стан роботи виконкому Марківської сільської ради щодо
15.08.
Ковальова
1.Ф.
головний
виконання делегованих повноважень, наданих Законом України
спеціаліст з питань організаційної
„Про місцеве самоврядування в Україні”
роботи
апарату
райдержадміністрації
Про роботу фінансового управління райдержадміністрації
15.08.
Дудкіна
Л.Л.
начальник
фінансового
управління
райдержадм і ністрації
Назва питання

Контроль за виконанням
5

Ісаков О.І. - перший заступник
голови райдержадміністрації
Ісаков О.І. - перший заступник
голови райдержадміністрації
Лоцман В.І. - заступник голови
райдержадм ін істрації
Ісаков О.І. - перший заступник
голови райдержадміністрації

Ісаков О.І. - перший заступник
голови райдержадміністрації
Ісаков О.І. - перший заступник
голови райдержадміністрації

Таран ік Л.І. - керівник апарату
райдержадміністрації

Ісаков О.І. - перший заступник
голови райдержадміністрації

Продовження таблиці

2
№
з/п
і
9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Назва питання
2

Про стан підготовки житлово-комунального господарства та
соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019
років

Дата
проведення
3
19.09.

19.09.

Про роботу відділу освіти райдержадміністрації

Контроль за виконанням

Виконавці
4

5

Сівова С.А. - начальник відділу
житлово-комунального
господарства
та
будівництва
райдержадміністрації

Ісаков О.І. - перший заступник
голови райдержадміністрації

Костомарова H.A. відділу
райдержадміністрації

Лоцман В.І. - заступник голови
райдержад м і ні страці ї

начальник
освіти

II. Підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації
Ісаков О.І. - перший заступник голови райдержадміністрації
Васильченко О.П. - головний спеціаліст - землевпорядник
протягом
Із земельних питань.
кварталу
райдержадміністрації
Слаба Є.В. - начальник управління агропромислового розвитку
3 питань агропромислового розвитку району.
райдержадміністрації
Дудкіна
Л.Л.
начальник
фінансового
управління
3 фінансових питань.
райдержадміністрації
Лоцман В.І. - заступник голови райдержадміністрації
Балашова Г.І. - начальник управління праців та соціального захисту
протягом
У сфері соціального захисту населення.
населення райдержадміністрації
кварталу
Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
У сфері освіти
Таранік Л.І. - керівник апарату райдержадміністрації
Ковальова 1.Ф. - головний спеціаліст з питань організаційної роботи
Про стан роботи виконкому Марківської сільської ради щодо
серпень
апарату райдержадміністрації
виконання делегованих повноважень, наданих Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні»
Ковальова І.Ф. - головний спеціаліст з питань організаційної роботи
вересень
Про
організацію
проведення
перевірки
виконкому
апарату райдержадміністрації
Миколаївської сільської ради по виконанню делегованих
повноважень
Ковальова І.Ф. - головний спеціаліст з питань організаційної роботи
до 28 вересня
Про план роботи Костянтинівської районної державної
апарату райдержадміністрації
адміністрації на IV квартал 2018 року
Сухорукова О.С. - завідувач сектору управління персоналом апарату
протягом
3 кадрових питань
райдержадміністрації
кварталу
Сухорукова О.С. - завідувач сектору управління персоналом апарату
Про нагородження відзнаками райдержадміністрації
протягом
райдержадміністрації
кварталу
Про
зняття
з
райдержадміністрації

контролю

розпоряджень

голови

серпень

Альохіна Г.М. - начальник відділу з питань діловодства, контролю та
роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

з
№
з/п
1

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Продовження таблиці

Дата
Контроль за виконанням
Виконавці
проведення
4
5
2
3
III. Засідання дорадчих органів райдержадміністрації, колегій відділів та управлінь. Проведення нарад, інших заходів
Засідання дорадчих органів райдержадміністрації
Виниченко Н.М. - голова райдержадміністрації
Настобурко
С.І. завідувач
юридичного сектору апарату
27 липня
Засідання спостережної комісії
райдержад м і н істраці ї
Ісаков О.І. - перший заступник голови райдержадміністрації
Слаба Є .В. - начальник управління агропромислового розвитку
Засідання комісії по визначенню та відшкодуванню збитків
У разі
необхідності
райдержадм і н істрації
власниками землі та землекористувачам
Слаба Є.В. - начальник управління агропромислового розвитку
Засідання робочої групи щодо проведення інвентаризації земель
у разі
необхідності
райдержадміністрації
на території сільських рад
27 липня
Медянський І.М. - головний спеціаліст з питань цивільного захисту,
Засідання
комісії
техногенно-екологічної
безпеки
та
3 1 серпня
мобілізаційної та оборонної роботи райдержадміністрації
надзвичайних ситуацій
28 вересня
Сівова С.А. - начальник відділу житлово-комунального господарства
26 липня
Засідання
комісії з
розгляду
питань
реструктуризації
та будівництва райдержадміністрації
заборгованості з квартирної плати та плати за житловокомунальні послуги
Сівова С.А. - начальник відділу житлово-комунального господарства
09 серпня
Засідання комісії з перевірки обсягів, якості та вартості наданих
та будівництва райдержадміністрації
житлово-комунальних послуг, розгляду питань погашення
заборгованості за житлово-комунальні послуги, надання
допомоги громадянам в оформленні субсидії, проведенню
відповідної роз’яснювальної роботи серед населення
Сівова С.А. - начальник відділу житлово-комунального господарства
06 вересня
Засідання робочої групи з контролю за ходом підготовки
та будівництва райдержадміністрації
об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в
осінньо-зимовий період 2017-2018 років
Лоцман В.І. - заступник голови райдержадміністрації
ЗО липня
Засідання комісії з питань захисту прав дитини
Тарасова
О.В.
начальник
служби
у
справах
дітей
27 серпня
райдержадміністрації
24 вересня
Бондаренко О.В. - завідувач сектору з питань внутрішньої політики
01 серпня
Засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення в
апарату
райдержадміністрації
Костянтинівському районі 27-ої річниці незалежності України
22 серпня
Тарасова
О.В.
начальник
служби
у
справах
дітей
Засідання координаційної ради
райдержадміністрації
29 серпня
Засідання районного організаційного комітету з підготовки та
Бондаренко О.В. - завідувач сектору з питань внутрішньої політики
проведення заходів щодо відзначення 73-ої річниці перемоги у
апарату райдержадміністрації
Другій світовій війні
Назва питання

4
№
з/п
1
12.

Назва питання

Продовження таблиці

Дата
проведення

Виконавці

Контроль за виконанням

4

5

2

3

Засідання комісії щодо розгляду питань, пов’язаних із
забезпеченням соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС

при
надходженні
коштів

13.

Засідання комісії з питань житлових субсидій

14.

Засідання районної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезхпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
Засідання комісії по призначенню державної соціальної
допомоги та допомоги на дітей малозабезпеченим сімям

у разі
надходження
заяв
за потребою

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

Засідання
районної
комісії у
справах
альтернативної
(невійськової) служби
Засідання районної комісії з питань призначення матеріальної
допомоги особам, які опинились в тяжких життєвих обставинах
Засідання районної опікунської ради з питань забезпечення
опіки над повнолітніми недієздатними особами та особами,
дієздатність яких обмежена
Засідання координаційної ради з вирішення проблемних питань
учасників АТО та членів їх сімей

Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних
виплат внутрішньопереміщеним особам
Міжвідомча робоча група з питань забезпечення реалізації
рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та
дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної
плати на території Костянтинівського району
Засідання районної ради з питань безпечної життєдіяльності
населення району
Засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних
посад державної служби керівників структурних підрозділів
райдержадміністрації

у разі
надходження
заяв
за потребою
у разі
надходження
заяв
за потребою

у разі
звернення
учасників АТО
та членів їх
сімей
щовівторка
за потребою

за потребою
по мірі
необхідності

Балашова Г.1. - начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації
Балашова ГЛ. - начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації
Балашова Г.1. - начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації
Балашова Г.І. - начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації
Балашова Г.І. - начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації
Балашова Г.І. - начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації
Балашова Г.І. - начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації

Балашова Г.І. - начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації
Балашова
населення
Балашова
населення

Г.І. - начальник управління праці та соціального захисту
райдержадміністрації
Г.І. - начальник управління праці та соціального захисту
райдержадміністрації

Балашова Г.І. - начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації
Сухорукова О.С. - завідувач сектору управління персоналом апарату
райдержад м і н істраці ї

Продовження таблиці

5
№
з/п
1
24.

Назва питання
2

Рада з питань сім ’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку
та протидії торгівлі людьми

Дата
проведення
3
28 вересня

Виконавці

Контроль за виконанням

4

5

Балабаніц В.В. - в.о. директора Костянтинівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

25.

Засідання дорадчого органу з питань соціального супроводу
сімей у кризовому стані

13 вересня

Балабаніц В.В. - в.о. директора Костянтинівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

26.

Засідання комісії з питань призначення державної допомоги при
народженні дитини

Балабаніц В.В. - в.о. директора Костянтинівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

27.

Засідання координаційного штабу з питань розв’язання
соціально-побутових проблем громадян, які переміщуються із
міст та районів проведення АТО

16 липня
28 серпня
20 вересня
27 вересня

28.

Засідання
експертної
райдержадміністрації

Балабаніц В.В. - в.о. директора Костянтинівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Таранік Л.І. - керівник апарату райдержадміністрації

29.
ЗО.
31.

32.

1.
2.

комісії

архівного

відділу

04 липня
06 серпня
05 вересня

Бахтіна Т.М. - начальник архівного відділу райдержадміністрації

22 серпня
Районна рада ветеранів
05 вересня
Альохіна Г.М. - начальник відділу з питань діловодства, контролю та
один раз на
Засідання комісії з питань розгляду звернень громадян
роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації
місяць
Сухорукова О.С. - завідувач сектору управління персоналом апарату
по мірі
Засідання комісії з кадрових питань щодо обчислення стажу
необхідності
райдержадм іністрації
Сухорукова О.С. - завідувач сектору управління персоналом апарату райдержадміністрації
Сухорукова О.С. - завідувач сектору управління персоналом апарату
по мірі
Засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних
необхідності
райдержадм ін істрації
посад державної служби в апараті райдержадміністрації
Засідання колегії
Лоцман В.І. - заступник голови райдержадміністрації
Костомарова
Н.А.
- начальник відділу освіти райдержадміністрації
серпень
Конференція педагогічних працівників району
Таранік Л.І. - керівник апарату райдержадміністрації
Альохіна Г.М. - начальник відділу з питань діловодства, контролю та
18 липня
Засідання колегії райдержадміністрації
15 серпня
роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації
Леонідова І.В. - начальник відділу фінансово-господарського
19 вересня
забезпечення апарату райдержадміністрації
Бондаренко О.В. - завідувач сектору з питань внутрішньої політики
апарату райдержадміністрації
Ковальова І.Ф. - головний спеціаліст з питань організаційної роботи
апарату райдержадміністрації

Засідання президії райради ветеранів
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№
з/п
і

Назва питання
2

Дата
проведення
3

Продовження таблиці
Виконавці

Контроль за виконанням

4

5

Проведення нарад
Ісаков О.І. - перший заступник голови райдержадміністрації
1.

Се мі нар-нарада з головними бухгалтерами та економістами
сільгосппідприємств щодо складання Програми соціальноекономічного розвитку підприємств на 2019 рік та з питань
очікуваних результатів фінансово-господарської діяльності
підприємств за 2018 рік

19 вересня

Нарада з заступниками директорів по навчально-виховній роботі
на базі Новодмитірвського НВК
Нарада з керівниками закладів дошкільної освіти
Нарада практичних психологів
Нарада з керівниками закладів загальної середньої освіти
Інші заходи

серпеньвересень
серпень
вересень
вересень

постійно

3.

Розгляд звернень громадян, організацій, установ з питань, що
відносяться до компетенції ЦНАПу
Інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання
адміністративних послуг та документів дозвільного характеру
Особистий прийом громадян

4.

Виїзд «Мобільного соціального офісу»

5.

Робота виїзного мобільного консультативного пункту у:
- с. Віролюбівка;
- с-ще Новодмитрівка;
- с. Маркове, Майське
Проведення консультативної роботи у підрозділі Костянтинівського
міськрайонного відділу з питань виконання покарань та пробації
Південно-Східного міжрегіонального управління «Дні соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
Робота консультативного пункту при пологому будинку
«Малятко» на базі жіночої консультації

2.
3.
4.
5.

1.

2.

6.

7.

8.

Надання консультацій з питань державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень та юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців тощо

Слаба Є.В. - начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації

постійно
щоденно
згідно 3
графіком
20 липня
16 серпня
19 вересня
02 липня
06 серпня
03 вересня
10 липня
27 серпня
10 вересня
постійно

Лоцман В.І. - заступник голови райдержадміністрації
Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
Лоцман В.І. - заступник голови райдержадміністрації
Скоморохова О.М. - начальник, адміністратор відділу надання
адміністративних послуг райдержадміністрації
Скоморохова О.М. - начальник, адміністратор відділу надання
адміністративних послуг райдержадміністрації
Скоморохова О.М. - начальник, адміністратор відділу надання
адміністративних послуг райдержадміністрації
Балашова Г.І. - начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації
Балабаніц В.В. - в.о. директора Костянтинівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Балабаніц В.В. - в.о. директора Костянтинівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Балабаніц В.В. - в.о. директора Костянтинівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Поліщук Ю.В. - начальник відділу з питань державної реєстрації
райдержадміністрації
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№
з/п
1
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Назва питання
2

Проведення тематичних бесід по календарю «Український
Донбас»
Проведення екскурсій у Музей історії Костянтинівського району
Підготовка протягом травня-серпня 2018 до участі у виставці
новаторських практик «Дизайн Нової української школи» в
рамках IV серпневого Конгресу освітян Донеччини - 2018:
виставка за локаціями; друковані роботи педагогічних
працівників за кластерами.
Участь в обласних засіданнях науково-методичних комісій з
різних навчальних дисциплін
Засідання районних методичних комісій з питань організації
освітнього процесу в 2018-2019 н.р. на базі Новодмитірвського
НВК
Нарада психологів на базі Новодмитрівського НВК

Продовження таблиці

Дата
проведення
3
протягом
кварталу
протягом
кварталу
за окремим
графіком
м. Краматорськ

Виконавці

Контроль за виконанням

4

5

Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації
Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації

за окремим
графіком
м. Краматорськ
серпень

Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації

серпень

Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації

Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації

Новодмитрівський
НВК

15.

Нарада педагогів - організаторів на базі Новодмитрівського НВК

серпень

Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації

Новодмитрівський
НВК

16.
17.

Перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року
Нарада керівників гуртків на базі РЦДЮТ

серпень
вересень

18.

19.

Проведення щомісячного поновлення бази даних Державного
реєстру виборців із опрацюванням відомостей щомісчного
поновлення за періоди:
-3 01.06.2018 по 30.06.2018;
-3 01.07.2018 по 31.07.2018;
-3 01.08.2018 по 31.08.2018
Телефон довіри

до 10.07.2018
до 10.08.2018
до 10.09.2018
у робочі дні

20.

Проведення Дня контролю

21.
22.

Мітинг до Дня визволення Донбасу від фашистських загарбників
Інформування керівництва райдержадміністрації про роботу
щодо укладання
договорів,
які стосуються
діяльності
райдержадміністрації

щомісячно
05 вересня
протягом
кварталу

Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
Таранік Л.І. - керівник апарату райдержадміністрації

Мінова І.М. - начальник відділу ведення Державного реєстру виборців
апарату райдержадміністрації

Альохіна Г.М. - начальник відділу з питань діловодства, контролю та
роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації
Альохіна Г.М. - начальник відділу з питань діловодства, контролю та
роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації
Районна рада ветеранів
Настобурко
С.І. райдержадміністрації

завідувач

юридичного

сектору

апарату

Продовження таблиці
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№
з/п
1
23.

Назва питання
2

Дата
проведення
3

Виконавці

Контроль за виконанням

4

5

Надання до Головного територіального управління юстиції у
Настобурко
С.І. завідувач
юридичного сектору апарату
протягом
Донецькій області розпоряджень голови райдержадміністрації,
кварталу
райдержадм і ністрації
які підлягають реєстрації
Настобурко
С.І. завідувач
юридичного сектору апарату
Інфомування державних службовців райдержадміністрації про
24.
щосереди
райдержадміністрації
нове у законодавстві України
Забезпечення
постійного дієвого
зв’язку з районними
25.
організаціями політичних партій і громадських формувань,
Бондаренко О.В. - завідувач сектору з питань внутрішньої політики
протягом
релігійними організаціями,
представниками
національних
апарату райдержадміністрації
кварталу
меншин з питань впровадження державної політики та
проведення пропагандитської роботи та моніторингу й аналізу
суспільно-політичної ситуації
один раз на
Ініціювання проведення засідань «круглого столу» з лідерами
26.
Бондаренко О.В. - завідувач сектору з питань внутрішньої політики
квартал (при
політичних партій та громадських організацій, що здійснюють
апарату райдержадміністрації
потребі
свою діяльність на території району, з основних питань
частіше)
суспільно-політичного життя району
IV. Перевірка (вивчення роботи) стану справ щодо виконання вимог чинного законодавства, делегованих повноважень, програмних заходів органами
місцевого самоврядування та надання їм методичної допомоги
Перевірка (вивчення роботи) стану справ Vмісцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та надання їм методичної
допомоги
Ісаков О.І. - перший заступник голови райдержадміністрації
Дудкіна
Л.Л.
начальник
фінансового
управління
серпень
Перевірка правильності планування видатків на енергоносії та
1.
райдержадміністрації
стан розрахунків за спожиті у 2017 році та І півріччі 2018 року
енергоносії по Новодмитрівській сільській раді
Перевірка Новодмитрівської сільської ради з питання
2.
Дудкіна
Л.Л.
начальник
фінансового
управління
вересень
використання
та
зберігання
дорогоцінних
металів,
райдержадміністрації
дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння
Лоцман В.І. - заступник голови райдержадміністрації
Перевірка
щодо
профілактики
правопорушень
серед
3.
неповнолітніх:
16 липня
- Торської сільської ради
18 липня
- Миколаївської сільської ради
Тарасова
О.В.
начальник
служби
у
справах
дітей
19 липня
- Миколайпільської сільської ради
райдержадміністрації
24 липня
- Торського НВК
10
серпня
- Новодмитрівського НВК
13 серпня
- Кіндратівської сільської ради
10 вересня
- Кіндратівської СШ
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№
з/п
1
4.

5.

6.

Назва питання
2

Проведення повідомної реєстрації
підприємств, установ, організацій

колективних

договорів

Проведення перевірок достовірності та повноти інформації про
доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сімей, що
звертаються за призначенням державної допомоги
Проведення обстежень умов життя сімей, що звертаються за
призначенням державної допомоги

7.

Надання методичної та практичної допомоги працівникам
клубних закладів з метою підвищення професійного рівня

8.

Приймання та перевіряння документів від установ, організацій,
сільських рад Костянтинівського району на розгляд ЕК
архівного відділу та ЕПК державного архіву Донецької області
Перевірка Марківської сільської ради щодо виконання
делегованих повноважень
Надання методичної допомоги щодо організації роботи зі
зверненнями громадян у:
- Марківській сільській раді;
- Миколаївській сільській раді;
- Предтечинський сільській раді
Надання методичної допомоги з організації контролю за
виконанням розпоряджень голови райдержадміністрації у
Марківській сільській раді
Надання правової допомоги державним службовцям відділів та
управлінь
райдержадміністрації
у
підготовці
проектів
розпоряджень голови райдержадміністрації
Проведення особистого прийому громадян та надання їм
юридичної консультації
Надання методичної допомоги і консультацій виконкомам
сільських рад з питань застосування законодавства

9.
10.

11.

12.

13.
14.

Продовження таблиці

Дата
проведення
3
у разі
надходження
заяв
згідно 3
реєстром
передачі
особових справ
згідно 3
реєстром
передачі
особових справ
протягом
кварталу
протягом
кварталу
липень

липень
серпень
вересень
липень
протягом
кварталу

Виконавці

Контроль за виконанням

4

5

Балашова Г.І. — начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації
Балашова Г.І. - начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації

Балашова Г.І. - начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації
Таранік Л.І. - керівник апарату райдержадміністрації
Бахтіна Т.М. - начальник архівного відділу райдержадміністрації
Відповідальні
перевірки

працівники

райдержадміністрації

за

проведення

Альохіна Г.М. - начальник відділу з питань діловодства, контролю та
роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

Альохіна Г.М. - начальник відділу з питань діловодства, контролю та
роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації
Настобурко С.І. райдержадм іністрації

завідувач

юридичного

сектору

апарату

щочетверга

Настобурко
С.І. райдержадміністрації

завідувач

юридичного

сектору

апарату

протягом
кварталу

Настобурко
С.І. райдержадміністрації

завідувач

юридичного

сектору

апарату
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№
з/п
1
15.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Продовження таблиці

Назва питання

Дата
проведення

Виконавці

Контроль за виконанням

2

3

4

5

Надання практичної і методичної допомоги виконкомам
сільських рад з питань розширення взаємодії з сільськими
протягом
первинними осередками районних організацій політичних партій
кварталу за
Бондаренко О.В. - завідувач сектору з питань внутрішньої політики
і громадських формувань, забезпечення прозорості, відкритості і
окремим
апарату райдержадміністрації
гласності роботи органів виконавчої влади і органів місцевого
графіком
самоврядування
Семінари, навчання
Ісаков О.І. - перший заступник голови райдержадміністрації
Семінар-нарада з головними бухгалтерами сільських рад та
21 вересня
Дудкіна
Л.Л.
начальник
фінансового
управління
бюджетних установ
райдержадміністрації
Лоцман В.І. - заступник голови райдержадміністрації
Інформаційні-роз’яснювальні
семінари
щодо
організації
серпень
Костомарова Н.А. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
освітнього процесу 2018-2019 н. р. з керівниками методичних
комісій різних навчальних дисциплін на базі Новодмитірвського
НВК
V. Робота по забезпеченню громадських відносин, формуванню інформаційного простору в районі
Лоцман В.І. - заступник голови райдержадміністрації
Розміщення в засобах масової інформації матеріалів щодо
у разі змін у
Балашова Г.1. - начальник управління праці та соціального захисту
призначення державної соціальної допомоги та надання пільг
законодавстві
населення райдержадміністрації
пільговим категоріям населення
Своєчасне інформування ЗМІ про проведені заходи
протягом
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
кварталу
рай держад м і н істрації
Таранік Л.І. - керівник апарату райдержадміністрації
Організація прийому осіб, які потребують безоплатної правової
2,3,4 четвер
Альохіна Г.М. - начальник відділу з питань діловодства, контролю та
допомоги
з
питань,
що
належать
до
компетенції
місяця
роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації
райдержадміністрації
Організація роботи щодо проведення особистого прийому
2,4 тиждень
Альохіна Г.М. - начальник відділу з питань діловодства, контролю та
громадян
керівництвом
райдержадміністрації за
місцем
місяця
роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації
проживання населення
Організація
проведення
«Прямих
ліній»
керівництвом
протягом
райдержадміністрації та районної ради з розміщенням
кварталу за
Бондаренко О.В. - завідувач сектору з питань внутрішньої політики
оголошень про час їх проведення на веб-сайті Костянтинівської
окремим
апарату райдержадміністрації
райдержадмін істрації
графіком
Забезпечення взаємодії із засобами масової інформації щодо
протягом
Бондаренко О.В. - завідувач сектору з питань внутрішньої політики
розміщення
матеріалів
про
діяльність
керівництва
кварталу
апарату райдержадміністрації
райдержадміністрації та її структурних підрозділів
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№
з/п
1
7.

Продовження таблиці

Дата
Виконавці
Контроль за виконанням
проведення
2
3
4
5
Проведення Дня відкритої інформаційної зустрічі з населенням
за окремим
Альохіна Г.М. - начальник відділу з питань діловодства, контролю та
району
графіком
роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації
VI. Масові культурні, молодіжні, спортивні заходи, заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним святам та пам’ятним датам
Лоцман В.І. - заступник голови райдержадміністрації
1. Заходи, присвячені святу Івана Купала
1.1
Участь у фольклорно-етнографічному фестивалі «Купальські
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
06 липня
роси» (Житомирська область, с. Немиринці)
райдержадміністрації
1.2
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
Народні гуляння, обрядові свята, уроки народознавства
07 липня
райдержадміністрації
1.3
Участь у підготовці та проведенні фольклорно-етнографічного
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
14 липня
фестивалю «Купальські роси» (РЛП «Клебан-Бик»)
райдержадміністрації
1.4
Народознавча година та книжкова виставка «В ніч на Івана
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
І декада липня
Купала»
райдержадміністрації
2. Заходи до Всеукраїнського дня родини
2.1
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
Конкурсно-розважальна програма «Ти і я - одна сім’я»
І декада липня
райдержад м ін істрації
2.2
Конкурсно-розважальні
програми,
літературно-музичні
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
І декада липня
композиції, бесіди
райдержад м ін істрації
3. До Дня Незалежності України та до Дня Державного прапору України
3.1
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
Фестиваль української культури «Вільний степ»
18 серпня
рай держад м ін істрації
3.2
Урочистості з нагоди святкування Дня Державного прапору
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
серпень
України
райдержад м ін істрації
3.3
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
Урочистості, святкові концерти, уроки патріотизму, бесіди
23-24 серпня
райдержад м іністрації
3.4
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
Відкрита першість Костянтинівського району з футболу
серпень
райдержадміністрації
4. Відзначення Днів початку та закінчення Другої Світової війни та Дня визволення Донбасу і Костянтинівського району від німецько-фашистських
загарбників
4.1
Мітинг-реквієм до Дня визволення Костянтинівського району
І декада
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
від німецько-фашистських загарбників «Крізь дим, і біль, і біди»
вересня
райдержадміністрації
4.2
Покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим берестовчанам
І декада
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
під час II Світової війни
вересня
райдержадміністрації
4.3
Тематичні уроки-екскурсії на тему: «Фашизм не має
І декада
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
національності»
вересня
райдержад м і н істрації
4.4
І декада
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
Мітинги-реквієми, урочисті покладання квітів, уроки мужності
вересня
райдержадміністрації
Назва питання

Продовження таблиці
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№
Назва питання
з/п
1
2
5. Заходи до Дня фізичної культури і спорту
5.1
Районна спартакіада
5.2

Спортивне свято до Дня фізичної культури і спорту

6. Інші культурні та освітні заходи
Засідання «круглого столу» «Благословенні миротворці на
6.1
землі», присвячене до Дня українського миротворця
Бесіда до 1030-річчя хрещення Київської Русі-України та до Дня
6.2
пам’яті святого рівноапостольського князя Володимира хрестителя Київської Русі
Концертно-розважальна
програма
«Молодь
України»,
6.3
присвячена Міжнародному дню молоді
Проведення у закладах освіти Костянтинівського району
6.4
урочистих заходів до Дня Державного Прапору України, 27річниці Дня незалежності України
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

6.10
6.11

Цикл святкування Днів сіл району
Свято Першого дзвоника
Проведення районного етапу
військово-патріотичної гри
«Джура»
Тиждень дошкілля
Дні Європейської спадщини в Україні:
- цикл відео-екскурсій - «Культура європейських країн»,
«Столицями європейських країн»;
- уроки-екскурсії - «Європейська панорама», «Європейські
пам’ятки архітектури та історії»
Засідання «круглого столу», присвячене Міжнародному дню
миру «Мир потрібен як життя!»
11 Районний екологічно-туристичний фестиваль «ЕкоТурФест»

Дата
проведення
3
11 декада
вересня
вересень

17 липня
III декада
липня

Виконавці

Контроль за виконанням

4

5

Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації

23 серпня

Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації
Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації

серпеньвересень
01 вересня
вересень

Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації
Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації

вересень
II декада
вересня

Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації

III декада
вересня
III декада
вересня

Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації

серпень

VII. Перелік міжнародних, державних свят та пам’ятних дат
ЛИПЕНЬ

День архітектури України

01 липня

13
День
День
День
День
День
День
День
День
День
День
День
День

працівників морського та річкового флоту
судового експерта
поліції України
працівника природно-заповідної справи
родини
рибалки
українських миротворців
працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
бухгалтера та аудитора
хрещення Київської Русі - України
Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
працівників торгівлі

День
День
День
День
День
День
День
День
День
День
День

Національної поліції України
Повітряних Сил Збройних Сил України
військ зв'язку
працівників ветеринарної медицини
будівельника
археолога
пасічника
Державного Прапора України
незалежності України
авіації
шахтаря

Продовження таблиці
01 липня
04 липня
04 липня
07 липня
08 липня
08 липня
15 липня
15 липня
16 липня
28 липня
29 липня
29 липня

СЕРПЕНЬ

04
05
08
12
12
15
19
23
24
25
26

серпня
серпня
серпня
серпня
серпня
серпня
серпня
серпня
серпня
серпня
серпня

01
02
02
07
08
08
09
09
15
15
16

вересня
вересня
вересня
вересня
вересня
вересня
вересня
вересня
вересня
вересня
вересня

ВЕРЕСЕНЬ

День
День
День
День
День
День
День
День
День
День
День

знань
нотаріату
підприємця
військової розвідки України
українського кіно
фізичної культури і спорту
танкістів
працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
фармацевтичного працівника
винахідника і раціоналізатора
працівника лісу

14
День рятівника
День миру
День партизанської слави
День машинобудівника
День туризму
Всеукраїнський день бібліотек
День усиновлення

Керівник апарату райдержадміністрації

Продовження таблиці
17
21
22
23
27
30
30

вересня
вересня
вересня
вересня
вересня
вересня
вересня

Л.І.Таранік

План роботи Костянтинівської районної державної адміністрації на III квартал 2018 року підготовлений головним спеціалістом з питань організаційної роботи
апарату райдержадміністрації

