УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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Про план роботи Костянтинівської
районної державної адміністрації
на II квартал 2018 року

Відповідно до розділу 3 Регламенту роботи Костянтинівської районної
державної
адміністрації,
затвердженого
розпорядженням
голови
райдержадміністрації від 14 грудня 2016 року № 392, керуючись статтями 6, 39,
41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із змінами):
1. Затвердити план роботи Костянтинівської
адміністрації на II квартал 2018 року (додається).

районної

державної

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації надати головному
спеціалісту з питань організаційної роботи апарату райдержадміністрації
Ковальовій І.Ф.:
1) до 15 червня 2018 року - пропозиції
райдержадміністрації на III квартал 2018 року;

до

плану

роботи

2) до 05 липня 2018 року - інформацію про виконання плану роботи за
II квартал 2018 року.
3. Головному спеціалісту з питань організаційної роботи апарату
райдержадміністрації Ковальовій І.Ф. інформувати райдержадміністрацію
до 20 липня 2018 року про виконання плану роботи за II квартал 2018 року.
4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на
головного
спеціаліста
з
питань
організаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації Ковальову І.Ф., контроль - на керівника апарату
райдержадміністрації Таранік Л.І.

Голова райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
Лё $£Р<? 4 < £ € /$ № ^/5'

План роботи районної державної адміністрації на II квартал 2018 року
№
з/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Дата
Виконавці
проведення
4
3
2
І. Питання для внесення на роз гляд колеги рано нної державної адміністрації
Дудкіна
Л.Л.
начальник
18 квітня
Про виконання бюджету району за І квартал 2018 року
фнансового
управління
райдержадміністрації
Сівова С.А. - начальник відділу
18 квітня
Про роботу відділу житлово-комунального господарства та
житлово-комунального
будівництва райдержадміністрації
господарства
та
будівництва
райдержадміністрації
Казімір В.В. - начальник відділу
18 квітня
Про протипожежний стан об’єктів культури Костянтинівського
культури, молоді, спорту і туризму
району
райдержадміністрації
Балабаніц
В.В. - в.о. директора
18
квітня
Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації
Костянтинівського
районного
від
08 липня 2014 року № 264 «Про розв’язання соціальноцентру
соціальних
служб
для сім’ї,
побутових проблем громадян, які переміщуються із міст та
дітей та молоді
пяйпшя пповелення антитеоористичиоі операції»
Криленко І.С. — в.о. начальника
16
травня
Про хід виконання Програми економічного і соціального
відділу економічного розвитку і
розвитку Костянтинівського району на 2018 рік та основні
торгівлі
райдержадміністрації
напрямки розвитку на 2019 та 2020 роки за І квартал поточного
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
райдержадміністрації
Лоцман В.І. - заступник голови
райдержадміністрації

Ісаков О.І. - перший заступник
голови райдержадміністрації

року
6.

7.

Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального
господарства, установ освіти, культури, охорони здоров’я в
осінньо-зимовий період 2017-2018 років та заходи по
забезпеченню стабільної роботи в осінньо-зимовий період 20182019 років
Про
роботу
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

16 травня

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

Ісаков О.І. - перший заступник
голови райдержадміністрації

16 травня

Слаба Є.В. - начальник управління
агропромислового
розвитку
райдержадм іністрації

Ісаков О.І. - перший заступник
голови райдержадміністрації

Продовження таблиці

2
№
з/п
1
8.

9.

10.

1.

2.

Назва питання
2
Про підсумки проведення сівби сільськогосподарських культур
та стан підготовки господарств району до збирання врожаю
ранніх зернових культур у 2018 році

Дата
проведення
3
20 червня

4.

5.
6.
7.

Контроль за виконанням

4

5

Слаба Є.В. - начальник управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Ісаков О.І. - перший заступник
голови райдержадміністрації

Ковальова
І.Ф.
головний Таранік Л.І. - керівник апарату
спеціаліст з питань організаційної райдержадміністрації
роботи
апарату
райдержадміністрації
Балашова
Г.І.
начальник Лоцман В.І. - заступник голови
20 червня
Про роботу управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації
управління
праці
та
соціального
райдержадм іністрації
захисту
населення
райдержадм і н істрації
II. Підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації
Ісаков 0.1. - перший заступник голови райдержадміністрації
Васильченко О.П. головний спеціаліст землевпорядник
протягом
Із земельних питань.
райдержадміністрації
кварталу
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

Про стан роботи виконкому Віролюбівської сільської ради щодо
виконання делегованих повноважень, наданих Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні»

20 червня

У сфері соціального захисту населення.

протягом
кварталу

У сфері освіти
3.

Виконавці

Про
організацію
проведення
перевірки
виконкому
Віролюбівської сільської ради по виконанню делегованих
повноважень
Про стан роботи виконкому Віролюбівської сільської ради щодо
виконання делегованих повноважень, наданих Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні»
Про організацію проведення перевірки виконкому Марківської
сільської ради по виконанню делегованих повноважень
Про план роботи Костянтинівської районної державної
адміністрації на III квартал 2018 року
3 кадрових питань

квітень

Балашова Г.І. - начальник управління праців та соціального захисту
населення райдержадміністрації
Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
Таранік Л.І. - керівник апарату райдержадміністрації
Ковальова І.Ф. - головний спеціаліст з питань організаційної роботи
апарату райдержадміністрації

червень

Ковальова І.Ф. - головний спеціаліст з питань організаційної роботи
апарату райдержадміністрації

червень

Ковальова І.Ф. - головний спеціаліст з питань організаційної роботи
апарату райдержадміністрації
Ковальова І.Ф. - головний спеціаліст з питань організаційної роботи
апарату райдержадміністрації
Сухорукова О.С. - завідувач сектору управління персоналом апарату
райдержадміністрації

червень
протягом
кварталу

П родовження таблиці
№
з/п
1
8.

1.
2.
3.

Дата
Виконавці
Контроль за виконанням
проведення
2
3
4
5
Про нагородження відзнаками райдержадміністрації
протягом
Сухорукова О.С. - завідувач сектору управління персоналом апарату
кварталу
райдержадміністрації
III. Засідання дорадчих органів райдержадміністрації, колегій відділів та управлінь. Проведення напад. інших заходів
Засідання дорадчих органів райдержадміністраиії
Назва питання

Засідання комісії по визначенню та відшкодуванню збитків
власниками землі та землекористувачам
.Засідання робочої групи щодо проведення інвентаризації земель
на території сільських рад
Засідання
комісії
техногенно-екологічної
безпеки
та
надзвичайних ситуацій

у разі
необхідності
у разі
необхідності
27 квітня
25 травня
23 червня

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

при
надходженні
коштів
у разі
надходження
заяв
за потребою

Ісаков О.І. - перший заступник голови пайдепжалміністпапії
Слаба Є.В. - начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Слаба Є.В. - начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Медянський І.М. - головний спеціаліст з питань цивільного захисту,
мобілізаційної та оборонної роботи райдержадміністрації
Лоцман В.І. - заступник голови пайдеожадміністпапії

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Засідання районної комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних
надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та
запобігання неплатоспроможності
Засідання комісії по призначенню державної соціальної
допомоги та допомоги на дітей малозабезпеченим сімям
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

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

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

4
№
з/п
і
11.

Дата
проведення

Виконавці

Контроль за виконанням

2

3

4

5

Засідання координаційної ради з вирішення проблемних питань
учасників АТО та членів їх сімей

уразі
звернення
учасників АТО
та членів їх
сімей
щовівторка

Назва питання

12.

Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних
виплат внутрішньопереміщеним особам

13.

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
райдержад м і ністрації
Рада з питань сім ’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку
та протидії торгівлі людьми

14.
15.

16.

Продовження таблиці

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

за потребою

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

за потребою

Балашова Г.І. - начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації
Сухорукова О.С. - завідувач сектору управління персоналом апарату
райдержадміністрації

по мірі
необхідності
27 червня

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

17.

Засідання дорадчого органу з питань соціального супроводу
сімей у кризовому стані

19 квітня
19 червня

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

18.

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

19.

20.

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

17 квітня
15 травня
12 червня
22 червня

21.

Засідання координаційної ради

22.

Засідання районного організаційного комітету з підготовки та
проведення заходів щодо відзначення 73-ої річниці перемоги у
Другій світовій війні
Засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення у
Костянтинівському районі 22-ої річниці Конституції України

23.

23 квітня
28 травня
25 червня
20 червня
11 квітня

червень

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

начальник

служби

у

справах

дітей

Тарасова
О.В.
— начальник
служби
у
справах
дітей
райдержадміністрації
Бондаренко О.В. - завідувач сектору з питань внутрішньої політики
апарату райдержадміністрації
Бондаренко О.В. - завідувач сектору з питань внутрішньої політики
апарату райдержадміністрації

Продовження таблиці

5
№
з/п
1
24.

25.

26.
27.

28.

Дата
проведення
3

Назва питання
2

Виконавці

Контроль за виконанням

4

5

Таранік Л.І. - керівник апарату райдержадміністрації
03 квітня
Бахтіна Т.М. - начальник архівного відділу райдержадміністрації
07 травня
05 червня
26 квітня
Засідання президії райради ветеранів
Районна рада ветеранів
24 травня
22 червня
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
райдержадміністрації
необхідності
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
райдержадміністрації
необхідності
посад державної служби в апараті райдержадміністрації
Засідання
експертної
райдержадміністрації

комісії

архівного

відділу

Засідання колегії
1.

2.

Засідання колегії відділу освіти

Засідання колегії райдержадміністрації

27 квітня
червень
18 квітня
16 травня
20 червня

Лоцман В.1. - заступник голови райдержадмінітсрації
Костомарова Н.А. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
Таранік Л.І. - керівник апарату райдержадміністрації
Альохіна Г.М. - начальник відділу з питань діловодства, контролю та
роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації
Леонідова І.В. - начальник відділу фінансово-господарського
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

Пповедення нарад
Ісаков 0.1. - перший заступник голови райдержадміністрації
1.

2.

Нарада з керівниками, головними агрономами щодо підсумків
сівби ранніх зернових культур, догляду за посівами та сівби
пізніх сільськогосподарських культур, питань охорони праці та
пожежної безпеки
Нарада
з
головними
бухгалтерами,
економістами
сільськогосподарських підприємств по веденню бухгалтерського
обліку, звітності та оподаткування сільгосппідприємств, по
оплаті праці на збиранні врожаю зернових 2018 року

11 травня
Слаба С.В. - начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
29 червня
Слаба С.В. - начальник управління
райдержадміністрації

агропромислового розвитку
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№

з/п
1
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Продовження таблиці

Назва питання

Дата
проведення

2

3

Нарада керівників закладів загальної середньої освіти
Нарада заступників директорів з навчально-виховної роботи

Нарада з керівниками закладів дошкільної освіти
Нарада бібліотекарів закладів загальної середньої освіти
Нарада практичних психологів
Нарада начальників таборів відпочинку при закладах загальної
середньої освіти
Нарада педагогів-організаторів
Нарада керівників гуртків
Підсумкова нарада педагогів-організаторів

травень
11 квітня
травень
06 червня
травень
травень
06 червня
за окремим
графіком
22 травня
18 травня
червень

Виконавці

Контроль за виконанням

4

5

Лоцман В.І. - заступник голови райдержадміністрації
Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації

Костомарова
Костомарова
Костомарова
Костомарова

H.A. H.A. H.A. H.A. -

начальник
начальник
начальник
начальник

відділу
відділу
відділу
відділу

освіти
освіти
освіти
освіти

райдержадміністрації
райдержадміністрації
райдержадміністрації
райдержадміністрації

Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
Костомарова H.A. - начальник відділу освіти райдержадміністрації

Інші заходи
1.

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. Предтечине;
- с-ще Новодмитрівка;
- с. Іванопілля
Участь
в
роботі
школи
для
батьків
«Вихователь»,
консультативного пункту «Шанс» у с. Торське
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.

6.
7.

8.

постійно
постійно
щоденно
ЗГІДНО 3
графіком
13 КВІТНЯ
16 травня
14 червня
17 травня
03 квітня
07 травня
05 червня
05 квітня
ЗО травня
07 червня

Лоцман В.І. - заступник голови пайпепжалгміністпанії
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
Балабаніц В.В. - в.о. директора Костянтинівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
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№
з/п
1
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Назва питання
2

Заходи до Дня захисту дітей
Надання консультацій з питань державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень та юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців тощо
Засідання ініціативної групи вчителів іноземних мов з питання
підготовки до районного турніру знавців англійської мови
. Засідання творчої групи вчителів початкових класів з питання
підготовки до державної підсумкової атестації
Засідання методичної комісії вчителів інформатики
Засідання методичної комісії вчителів природничого циклу
Засідання творчої групи керівників закладів дошкільної освіти

16.

Майстер-клас для практичних психологів

17.

18.

Проведення щомісячного поновлення бази даних Державного
реєстру виборців із опрацюванням відомостей щомісчного
поновлення за періоди:
- з 01.03.2018 по 31.03.2018;
- 3 01.04.2018 по 30.04.2018;
- 3 01.05.2018 по 31.05.2018
Телефон довіри

19.

Проведення Дня контролю

20.

Забезпечення
постійного дієвого зв ’язку з районними
організаціями політичних партій і громадських формувань,
релігійними
організаціями,
представниками
національних
меншин з питань впровадження державної політики та
проведення пропагандитської роботи та моніторингу й аналізу
суспільно-політичної ситуації
Ініціювання проведення засідань «круглого столу» з лідерами
політичних партій та громадських організацій, що здійснюють
свою діяльність на території району, з основних питань
суспільно-політичного життя району

21.

Продовження таблиці

Дата
проведення

Виконавці

Контроль за виконанням

3

4

5

01 червня
постійно

02 квітня
03 квітня
травень
03 квітня
06 квітня
10 квітня
травень
25 квітня

до 10.04.2018
до 10.05.2018
до 10.06.2018
у робочі дні
щомісячно

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

М інова 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

протягом
кварталу

Бондаренко О.В. - завідувач сектору з питань внутрішньої політики
апарату райдержадміністрації

один раз на
квартал (при
потребі
частіше)

Бондаренко О.В. - завідувач сектору з питань внутрішньої політики
апарату райдержадміністрації
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Продовження таблиці

№
Дата
Назва питання
Виконавці
Контроль за виконанням
з/п
проведення
1
2
3
4
5
IV. Перевірка (вивчення роботи) стану справ щодо виконання вимог чинного законодавства, делегованих повноважень, програмних заходів органами
місцевого самоврядування та надання їм методичної допомоги

1.

2.

3.

4.

5.

Перевірка (вивчення роботи) стану справ у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та надання їм методичної
допомоги
Ісаков 0.1. - перший заступник голови райдержадміністрації
Перевірка цільового використання субвенції з обласного
квітень
Дудкіна
Л.Л.
начальник
фінансового
управління
бюджету на створення молодіжного центру «Хвиля» у
райд ержадм і н істрації
с. Білокузьминівка у 2017 році
Перевірка цільового використання субвенції з обласного
бюджету на забезпечення надання компенсації за надання пільг
Дудкіна
ЛЛ.
начальник
фінансового
управління
травень
на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору І та II
райд ержадм і н істрації
груп, а також дітям-інвалідам по зору у 2017 році
Перевірка цільового використання субвенції з обласного
Дудкіна
ЛЛ.
начальник
фінансового
управління
бюджету на оснащення засобами навчання Іллінівської
червень
райдержадміністрації
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів у 2017 році
Лоцман В.І. - заступник голови райдержадміністрації
Проведення повідомної реєстрації колективних договорів
у разі
Балашова Г.І. - начальник управління праці та соціального захисту
підприємств, установ, організацій
надходження
населення райдержадміністрації
заяв
Проведення перевірок достовірності та повноти інформації про згідно з реєстром
Балашова Г.І. - начальник управління праці та соціального захисту
передачі
доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сімей, що
населення райдержадміністрації
особових справ
звертаються за призначенням державної допомоги

6.

Проведення обстежень умов життя сімей, що звертаються за
призначенням державної допомоги

7.

Перевірка
щодо
профілактики
неповнолітніх:
- Катеринівської ЗОШ;
- Софіївського НВК;
- Олександро-Калинівської ЗОШ;
- Марківської ЗОШ;
- Олександро-Ш ультинського НВК

правопорушень

згідно з реєстром
передачі
особових справ

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

серед
24 квітня
25 квітня
17 травня
22 травня
23 травня

Тарасова
О.В.
райдержад м і и істрації

начальник

служби

у

справах

дітей

Таранік Л .І. - керівник апарату райдержадміністрації
8.

Приймання та перевіряння документів від установ, організацій,
сільських рад Костянтинівського району на розгляд ЕК
архівного відділу та ЕПК державного архіву Донецької області

протягом
кварталу

Бахтіна Т.М. - начальник архівного відділу райдержадміністрації

П родовження таблиці
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№
з/и
і
9.
10.

11.

12.

1.

Дата
проведення

Назва питання

5.
6
7.
8

травень
Перевірка Віролюбівської сільської ради щодо виконання
делегованих повноважень
Надання методичної допомоги щодо організації роботи зі
зверненнями громадян у:
квітень
- Іванопільській сільській раді;
травень
- Віролюбівській сільській раді;
червень
- Торській сільській раді
-Надання методичної допомоги з організації контролю за
травень
виконанням розпоряджень голови райдержадміністрації у
Віролюбівській сільській раді
Надання практичної і методичної допомоги виконкомам
протягом
сільських рад з питань розширення взаємодії з сільськими
кварталу за
первинними осередками районних організацій політичних партій
окремим
і громадських формувань, забезпечення прозорості, відкритості і
графіком
гласності роботи органів виконавчої влади і органів місцевого
рямошіялування
Семінари, навчання
Ф
20 червня
Семінар-нарада з головними бухгалтерами сільських рад та

Засідання клубу молодих учителів
Семінар-практикум для учителів основ здоров’я
Семінар-практикум керівників закладів загальної середньої
освіти
Засідання школи «Управлінець» для керівників закладів
загальної середньої освіти
Семінар-практикум для вихователів
II етап районного турніру знавців англійської мови
Семінап пепагогів-ооганізаторів
J----------

9.

Семінар з сільськими головами, старостами

10.

Семінар з секретарями сільських рад

11.

Семінар з працівниками
райдержадміністрації

апарату,

Контроль за виконанням
5

4

2

структурних

підрозділів

Відповідальні
перевірки

працівники

райде ржадміністрації

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

Бондаренко О.В. - завідувач сектору з питань внутрішньої політики
апарату райдержадміністрації

11 квітня
04 квітня
04 квітня

Ісаков О.І. - перший заступник голови райдержадміністрації
Дудкіна
Л.Л.
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації
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

13 квітня

Костомарова H.A. —начальник відділу освіти райдержадміністрації

19 квітня
21 квітня
20 квітня

Костомарова H.A. —начальник відділу освіти райдержадміністрації
Костомарова H.A. —начальник відділу освіти райдержадміністрації
Костомарова H.A. —начальник відділу освіти райдержадміністрації
Таранік Л.І. - керівник апарату райдержадміністрації
Ковальова І.Ф. - головний спеціаліст з питань організаційної роботи
апарату райдержадміністрації
Ковальова І.Ф. - головний спеціаліст з питань організаційної роботи
апарату райдержадміністрації
Ковальова І.Ф. - головний спеціаліст з питань організаційної роботи
апарату райдержадміністрації

бюджетних установ
2
3
4.

Виконавці

18 квітня
16 травня
25 квітня
30 травня
26 квітня
31 травня
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№
з/п
і

П родовження таблиці

Дата
Контроль за виконанням
Виконавці
проведення
Э
4
3
2
V. Робота по забезпеченню громадських відносин, формуванню інформаційного простору в районі
Назва питання

Лоцман В.І. - заступник голови райдержадміиістрації
1.

Розміщення в засобах масової інформації матеріалів щодо
призначення державної соціальної допомоги та надання пільг
пільговим категоріям населення

у разі змін у
законодавстві

Балашова Г.І. - начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміиістрації
Таранік Л.І. - керівник апарату райдержадміиістрації

2.

3.

Організація прийому осіб, які потребують безоплатної правової
допомоги
з
питань,
що
належать
до
компетенції
райдержад м і н істрації
Організація роботи щодо проведення особистого прийому
громадян
керівництвом
райдержадміиістрації за
місцем
проживання населення

2,3,4 четвер
місяця
2,4 тиждень
місяця

4.

Проведення Дня відкритої інформаційної зустрічі з населенням
району

за окремим
графіком

5.

Організація
проведення
«Прямих
ліній»
керівництвом
райдержадміиістрації та районної ради з розміщенням
оголошень про час їх проведення на веб-сайті Костянтинівської
райдержадміиістрації
Забезпечення взаємодії із засобами масової інформації щодо
розміщення
матеріалів
про
діяльність
керівництва
райдержадміиістрації та її структурних підрозділів

протягом
кварталу за
окремим
графіком
протягом
кварталу

6.

Альохіна Г.М. - начальник відділу з питань діловодства, контролю та
роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміиістрації
Альохіна Г.М. - начальник відділу з питань діловодства, контролю та
роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміиістрації
Альохіна Г.М. - начальник відділу з питань діловодства, контролю та
роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміиістрації
Бондаренко О.В. — завідувач сектору з питань внутрішньої політики
апарату райдержадміиістрації
Бондаренко О.В. - завідувач сектору з питань внутрішньої політики
апарату райдержадміиістрації

VI. Масові культурні, молодіжні, спортивні заходи, заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним святам та пам’ятним датам
Лоцман В.І. - заступник голови райдержадміиістрації
1. Заходи, присвячені Міжнародному дню визволення в’язнів фашистських концтаборів
Засідання клубів за інтересами «Пошук», «Діти війни» «Фашизму в У країні не бувати»
До Дня створення НАТО інформаційна година та тематична
2.
поличка «НАТО»
3. Заходи до свята Великодня
1.1

3.1

Виїзне засідання клубу любителів декоративно-прикладного
мистецтва «Без обмежень» з великодніми майстер-класами

І декада квітня
І декада квітня

І декада квітня

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

Продовження таблиці
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№
з/п
1
3.2

Назва питання

Дата
проведення

Години народознавства, конкурси писанок, бесіди, майстер

02-07 квітня

класи
Районний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої
творчості «Єдина родина»
Районні волонтерські акції «Трудовий десант» та «Посади
дерево» в рамках Всеукраїнських природоохоронних акцій
«День Землі», «День довкілля»
Районний етап Всеукраїнського фестивалю музичного мистецтва
«На крилах гармонії»
Всесвітній день авіації та космонавтики - тематична поличка та
фотовиставка «Крізь тернії до зірок...»_______________ _________

4.
5.

6.
7.

Екологічна акція до Дня довкілля «Довкілля без сміття»
Районна інтелектуальна гра «Правовий брейн-ринг»
9.
10. До Дня пам‘яті жертв радіаційних аварій і катастроф
Виїзний показ документальних фільмів про трагедію на
10.1
Чорнобильській АЕС
10.2 Година пам’яті та фотовиставка «Гірчить Чорнобиль крізь роки»
10.3
11.

12

.

13.

14.

Години-реквієми, покази фільмів, уроки мужності, тощо
Відкритий весняний чемпіонат Костянтинівського району з мініфутболу
Відкрита першість Костянтинівського району з футболу серед
команд 2007-2008 р.н., присвячена святкуванню травневих свят
Сторінками календарю «Український Донбас»: покладання
квітів до пам’ятного знаку біля садиби О.Тихого у с. Іжівка,
приурочене до дня смерті видатного земляка___________ ________
Свято легкої атлетики

Виконавці

Контроль за виконанням

Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації
Костомарова Н.А. - начальник відділу освіти райдержадміністрації

02-06 квітня
Костомарова Н.А. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
09-15 квітня
Костомарова Н.А. - начальник відділу освіти райдержадміністрації
09-15 квітня
12-16 квітня
20 квітня
25 квітня
III декада
квітня
26 квітня
III декада
квітня
07-28 квітня
І декада травня
І декада травня
травень

Участь у заходах до Дня пам’яті та примирення, перемоги над
травень
нацизмом у Другій Світовій війні
16. Заходи, присвячені Дню Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
І декада травня
16.1 «Шляхами Перемоги» - екскурсії для дітей, присвячені 73-й
річниці Перемоги у Другій світовій війні

Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
__________ ________ ______________ _ _ _______
райдержадміністрації
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації
Костомарова Н.А. —начальник відділу освіти райдержадміністрації
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту
райдержадміністрації________ ___________ __________________
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту
райдержадміністрації
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту
райдержадміністрації
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту
ра й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї _____________
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту
райдержадміністрації
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту
райдержадміністрації

і туризму
_________
і туризму
і туризму
і туризму
і туризму
і туризму

Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
рай держадм ін істрації
Костомарова Н.А. - начальник відділу освіти райдержадміністрації

15.

16.2

Урочистий мітинг

08 травня

Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадм і ністрації
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації
_____________ _____ _______________________

П родовження таблиці
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№
з/п
1
16.3

Назва питання

Дата
проведення

2
Мітинги-реквієми, святкові концерти, уроки мужності, тощо

09 травня
09 травня

16.4
Турнір з футболу
17. Зах оди до Дня Європи
17.1
17.2

Участь у масовому святі «Європа без кордонів»

12 травня

Мультимедійні години, бесіди, круглі столи, тощо

II декада
травня

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

Костомарова H.A. —начальник відділу освіти райдержадміністрації
14-15 травня
Районний конкурс малюнків з правової тематики «Я маю право»
19. Тегиатичні заходи до 80-х роковин Великого терору - масових репресій 1937-1938 років
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
III декада
Мітинг-реквієм, покладання квітів до пам’ятного знаку біля
19.1
райдержадміністрації
травня
ряттмРіи О Т и х о г о ('с.Тжівка')
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
III декада
19.2 Фотовиставка
райдержадміністрації
травня
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
III декада
19.3 Урок-екскурсія «Великий терор в Україні»
---------------------------------райдержадміністрації
травня
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
Урок-вікторина «Слава вам, азбуки нашої творці», присвячений
20.
23 травня
райдержадміністрації
Дню слов’янської письменності
ї Л лг- г/ллдопгжя и А
нячятткник в ід д іл у освіти райдержадміністрації
25
травня
Свято останнього дзвоника
21.
22. За ходи до Дня захисту дітей
І декада червня Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
22.1
VI районний фестиваль дитячої творчості «Веселка»
райдержадміністрації
Казімір
В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
вистави, І декада червня
22.2 Конкурсно-розважальні програми, театралізовані
райдержадміністрації
конкурси святкові концерти, тощо
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
Відкрита першість Костянтинівського району в рамках
22.3
01 червня
райдержадміністрації
спортивного свята «Майстер м’яча» серед дітей 2011-2012 р.н.
Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
червень
Наукова конференція «Євген Коновалець —постать на тлі епохи»
23.
райдержадм іністрації
за
участю
костянтинівських
краєзнавців,
бібліотекарів,
18.

ь-рчліимик-іїї кттубних зякпалів учителів історії, учнів району

24.

Свята та розваги до Дня захисту дітей в закладах дошкільної
освіти району та у таборах відпочинку з денним перебуванням
на базі закладів загальної середньої освіти району

01 червня

Костомарова H.A. —начальник відділу освіти райдержадміністрації

П родовження таблиці
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№
Назва питання
з/п
2
і
оди
до
Дня
скорботи
і
пам’яті
жертв
війни в Україні
25. Зах
25.1

Дата
проведення

До Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками та
їх незаконним обігом — мультимедійна година «Наркоманіяіттлях в нікуди»
соди
до Дня Конституції України та Дня молоді
27. Заз
26.

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

22 червня

Урочистий мітинг «Пам’ять помножена на роки»

Виконавці

26 червня

09-24 червня

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

«Український

протягом
кварталу

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

ЗО.

•
Проведення екскурсій у Музей історії Костянтинівського району

протягом
кварталу

Казімір В.В. - начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
рай держадм і ністрації

31.

Участь в обласних заходах (фестивалях, конкурсах, змаганнях
тощо)

за
призначенням
за графіком
обласного
Палацу дитячої
та юнацької
творчості
за окремим
графіком

27.1
27.2

Проведення XXVIII районного фестивалю сучасної музики
«Літній вернісаж»

III декада
червня

Святкові концерти, урочистості, бесіди, тощо

28 червня

28.

Кубок Костянтинівського району з футболу серед сільського
населення

29.

Проведення тематичних бесід по
Донбас»

календарю

32.
Участь в обласній інтелектуальній грі «Правовий брейн-ринг» в
рамках Всеукрїнського проекту Президента України «Я маю
право»
33.

Робота літніх мовних таборів та таборів відпочинку з денним
перебуванням в ЗЗСО району

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

VII. Перелік міжнародних, державних свят та пам’ятних дат
КВІТЕНЬ
День геолога
Пасха (Великдень)
День працівників ракетно-космічної галузі України
День пожежної охорони
День пам’яток історії та культури

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

—

----- ------------------------------—--------------—--------------------- —--------------------------------------------------- -

01 квітня
08 квітня
12 квітня
17 квітня
18 квітня

П родовження таблиці

14

21 квітня
26 квітня
28 квітня

День довкілля
День Чорнобильської трагедії
День охорони праці
ТРАВЕНЬ
День
День
День
День
День
День
День
День
День
День
День

01 травня
08 травня
09 травня
13 травня
18 травня
19 травня
19 травня
20 травня
20 травня
24 травня
26 травня

праці
пам’яті та примирення
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)
матері
боротьби за права кримськотатарського народу
Європи
науки
банківських працівників
пам’яті жертв політичних репресій
слов’янської писемності і культури
працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження

27 травня
27 травня
29 травня

Трійця
День хіміка
Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй
$

ЧЕРВЕНЬ
День
День
День
День
День
День
День
День
День
День
День
День

захисту дітей
працівників місцевої промисловості
працівників водного господарства
журналіста
працівників легкої промисловості
працівника фондового ринку
медичного працівника
скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні
державної служби
молодіжних та дитячих громадських організацій
молоді
Конституції України

,

01 червня
03 червня
03 червня
06 червня
10 червня
12 червня
17 червня
22 червня
23 червня
24 червня
24 червня
28 червня

Л.І.Таранік
і'
План роботи Костянтинівської районної державної адміністрації на II квартал 2018 року підготовлений головним спеціалістом з питань організаційної роботи
апарату райдержадміністрації
(Ті

Керівник апарату райдержадміністрації

