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НАДВІРНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від О і- № • і М

м. Надвірна

№

Про план роботи районної
державної адміністрації на
третій квартал 2018 року

Відповідно до ст.6 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації” та регламенту роботи райдержадміністрації, затвердженого
розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.02.2017 № 65:
1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на третій
квартал 2018 року (додається).
2. Першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату,
начальникам відділів, управлінь, служб районної державної адміністрації,
керівникам бюджетних установ району забезпечити виконання заходів
відповідно до затвердженого плану.
3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження райдерж
адміністрації від 02.04.2018 № 75 “Про план роботи районної державшої
адміністрації на другий квартал 2018 року”.
4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - відділ
інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та організаційної
роботи апарату райдержадміністрації (Н. Головінська).
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної
адміністрації відповідно до рознп шда ^ —’
Голова районної
державної адміністрації

Олександр Кеніз

Затверджено
розпорядження
райдержадміністрації
“&Г О ї
2018 №/ЦУ
ПЛАН
роботи районної державної адміністрації
на третій квартал 2018 року
І. Питання для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації
№
з/п

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Назва питання

Про стан
районі.

доріг

Відпові
Г отують
дальні за
питання
підготовку
Липень
в Б.Зеленчук В. Трачук

Про виконання прог Б. Зеленчук І. Гресько
рами соціально-еко
Л. Устімова
номічного та куль
турного
розвитку
Надвірнянського
району
за
перше
півріччя 2018 року.
Про
виконання Б.Зеленчук
Л. Свідрак
районного бюджету
за результатами пер
шого півріччя 2018
року.
Про стан протипо Б. Зеленчук А. Мочерняк
жежного водопоста
чання у Надвірнянському районі.
Серпень
Про стан виконав М. Кравчук Я. Андріїв
ської дисципліни в
32 Клюфінська
роботі з документами
за підсумками першо
го півріччя 2018 року.
Про стан розгляду М. Кравчук Я. Андріїв
звернень громадян за
0. Лавринович
підсумками першого
1. З'ацяк
півріччя 2018 року

Доповідають

В. Трачук

Б. Зеленчук

Л. Свідрак

А. Мочерняк
а

М. Кравчук

М. Кравчук

1
_І

відповідно до вимог
Закону України “Про
звернення громадян”.
о Про стан готовності Б. Зеленчук
закладів освіти райо
ну до нового 20182019 навчального ро
ку та роботи в осінньозимовий період 20182019 року.
4. Про спрощення поряд Я. Гундяк
ку надання населенню
житлових субсидій.

С. Северилов

С. Северилов

М. Юрчило

М. Юрчило

Вересень
1. Про стан та розвиток Б. Зеленчук М. Ткачук
фізичної культури та
спорту в Надвірнянському районі.
2. Про підсумки роботи Б. Зеленчук І. Гресько
фермерських госиодМ. Клюфінський
дарств району.
о Про підготовку під Б. Зеленчук Т. Угринчук
приємств паливно енергетичного ком
плексу та житловокомунального госпо
дарства району до
роботи в осінньозимовий період 20182019 року.
4. Про
забезпечення Я. Гундяк
І. Забронський
земельними
ділян
ками учасників антитерористичної опера
ції на території Надвірнянського району.
Э .

Б.Зеленчук

%

І. Гресько

Т. Угринчук

і

І. Забронський
<*

її. Питання, які виносяться на розгляд сесії районної ради
у третьому кварталі 2018 року
1. Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного
бюджету за перше півріччя 2018 року.

І

2.
Про інформацію районної державної адміністрації про хід викона
Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за перше
півріччя 2018 року.
III.
Питання для розгляду на нарадах у першого заступника,
заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації в порядку
контролю
У першого заступника голови районної державної адміністрації
Про будівництво блочних котелень для закладів освіти в центральній
частині м. Надвірна.
Липень-вересень
С. Северилов
Т. Угринчук
Про виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку району за перше півріччя 2018 року.
Липень
І. Гресько
Про виконання районних цільових програм за перше півріччя 2018
року.
Липень
/. Гресько
Про моніторинг цін на основні продукти харчування.
Щомісячно
І. Гресько
Про виконання промисловими підприємствами району основних
показників програми соціально-економічного розвитку району.
Щомісячно
І. Гресько
Про стан перевезення пасажирів в районі.
Один раз у квартал
/ Гресько
Про стан доріг в районі.
Один раз у квартал
1. Гресько
Про стан залучення інвестицій в економіку району.
Один раз у квартал
/. Гресько
Про стан
виконання програми розвитку малого та середнього
підприємництва в Надвірнянському районі на 2017-2018 роки за Яерше
півріччя 2018 року.
Один раз у квартал
/. Гресько
Про проведення призову громадян району на військову службу у ЗСУ
на контрактній основі.
Один раз у квартал
у/ Кінаш
С, Луцюк

Про шефство над військовими частинами А 1807, А 3715
Надвірнянським районним військовим комісаріатом та Івано-Франківським
КЕЧ.
Один раз у квартал
у/ Кінаш
Про роботу правоохоронних органів району.
Липень
У/. Кінаш

1. Кавінський
Про впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів.
Лгіпень-вересень
Т. Угринчук
Про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ.
Липень
Л. Свідрак
Про модернізацію вуличного освітлення по населених пунктах району.
Липень
Б. Чіх
Про збір керівного складу територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ для
підбиття підсумків роботи за перше півріччя та визначення завдань на друге
півріччя 2018 року.
Липень
В.Рахін
Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу,
житлово-комунального господарства та закладів бюджетної сфери району до
опалювального періоду 2018-2019 року.
Серпень, вересень
Т. Угринчук
Про коригування планів реагування на надзвичайні ситуації за їх
видами.
Серпень
В.Рахін
Про Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на
селі “Власний дім” на 2017-2020 роки.
Серпень
Б. Чіх
Про інформацію про порядок залучення замовників будівництва до
пайової участі в населених пунктах району відповідно до виконання ст.40
Закону України “Про реагування містобудівної діяльності”.
Серпень, вересень
Б. Чіх
■
Про виконання будівельно-монтажних робіт по об’єктах соціальноекономічного розвитку району.
Щомісячно
Б. Чіх
Про благоустрій населених пунктів району.
Протягом кварталу
Ті Угринчук
Про влаштування полігону по переробці твердих побутових відходів.
Протягом кварталу
Т. Угринчук
Про організацію та проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних
та районних спортивних чемпіонатів, змагань, турнірів.
Протягом кварталу
М. Ткачук
Про здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню
нещасних випадків з людьми на водних об’єктах.
Протягом кварталу
В.Рахін
Про підготовку до проведення осіннього призову громадян на строкову
військову службу у ЗСУ.
Вересень
я. Кінаиі
В. Козак
Про хід виконання розпорядження районної державної адміністрації
від 22.05.2018 № 117 “Про забезпечення в районі організованого відпочинку
та оздоровлення дітей влітку 2018 року”.

Вересень

М. Ткачук
У заступника голови районної державної адміністрації

Про участь представників району у XXV Міжнародному Гуцульському
фестивалі.
Липень
О. Зварчук
Про відзначення в районі Дня Державного прапора і Дня незалежності
України.
Серпень
Н. Головінська
О. Зварчук
Про проведення X фестивалю повстанської та стрілецької пісні
ім. С. Галечко.
Серпень, вересень
О. Зварчук
Про забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня
оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної
заробітної плати.
Щомісячно
Г. Федорович
Про погашення заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення) та інших соціальних виплат.
Щомісячно
Г. Федорович
Про оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та проведення в районі заходів “Літо - 2018”.
Серпень
М. Сметанюк
Про проведення заходів для дітей “Шкільний портфель”.
Серпень
М. Сметанюк
Про перехід навчальних закладів району на альтернативне паливо.
Серпень
С. Северилов
Про створення реєстру даних про дітей шкільного віку.
Серпень
М. Штаєр
Про стан торгівельного обслуговування в районі.
Серпень
І. Гресько
Про участь фермерських господарств в ярмарці “Осінь 2018”.
Вересень
І Гресько
Про роботу щодо здійснення нагляду за дотриманням прав
усиновлених дітей до Дня усиновлення.
Вересень
М Сметанюк
У керівника апарату районної державної адміністрації
Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами в
структурних підрозділах райдержадміністрації за підсумками першого
півріччя 2018 року.
Липень
я. Андріїв

Про стан робота з документами в райдержадміністрації за підсумками
першого півріччя 2018 року.
Липень
Я. Андріїв
Про виконання плану роботи райдержадміністрації за другий квартал
2018 року та про план роботи райдержадміністрації на третій квартал.
Липень
Н Головінська
Звіт про роботу відділів інформаційної діяльності, комунікацій з
громадськістю та організаційної роботи, документообігу, контролю та
звернень громадян апарату райдержадміністрації щодо роботи з питань
надання методичної та практичної допомоги виконкомам сільських рад з
ведення діловодства та розгляду звернень громадян у першому півріччі 2018
року.
Липень
Я. Андріїв
Н. Головінська
Про дотримання вимог Закону України “Про звернення громадян”,
Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування” в структурних підрозділах райдержадміністрації.*
Серпень
Я. Андріїв
Про стан роботи із запитами на інформації відповідно до Закону
України “Про доступ до публічної інформації”.
Серпень
Я. Андріїв
Про стан розгляду звернень громадян за підсумками першого півріччя
2018 року відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.
Серпень
Я. Андріїв
Про списання меліоративної системи, змін меж населеного пункту та
встановлення нових меж населених пунктів району.
Вересень
/. Забронський
Про поновлення норм грошової оцінки земель смт. Битків, сіл
Тисменичани, Білі Ослави, Саджавка, Добротів, Красна, Молодків.
Вересень
І. Забронський
Про виконання плану роботи райдержадміністрації за третій квартал
2018 року та про план роботи райдержадміністрації на четвертий квартал.
Вересень
Н. Головінська
Про хід виконання у районі Указу Президента України від 14.11.2017
№ 361/2017 “Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право! ”.
Вересень
у. Нагорняк
IV. Організаційно-масові заходи
1. Організація і проведення робочих виїзних днів голови райдерж
адміністрації в населені пункти району ( прийом громадян з особистих пи
тань, участь у заходах які проводяться на території району, вивчення проб

лемних питань розвитку територій, зустріч з громадськими організаціями, у
засіданнях колегій облдержадміністрації, сесіях обласної та районної рад).
Впродовж кварталу
(за окремим планом)
2. Організація і проведення зустрічей голови райдержадміністрації з
депутатами обласної та районної рад.
Впродовж кварталу
3. Організація і проведення робочих відвідувань головою райдерж
адміністрації організацій, підприємств, установ з метою спільного вирішення
питання розвитку, залучення інвестицій, збільшення числа робочих місць.
Впродовж кварталу
(за окремим планом)
4. Участь представників райдержадміністрації закріплених за населени
ми пунктами району у засіданнях виконкомах та сесій міської, селищних,
сільських рад, проведенні нарад, семінарів-навчання з питань роботи органів
державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, соціально-еконо
мічного розвитку територій, підготовці та проведенні святкування державних
свят, знаменних і пам’ятних дат.
Впродовж кварталу (засідання
виконкомів
другий вівторок
місяця)
5. Проведення виїзних прийомів громадян першим заступником, заступ
ником голови, керівником апарату райдержадміністрації в населених пунктах
району.
За окремим планом, згідно графіка
6. Комплексне вивчення спеціалістами райдержадміністрації роботи
виконавчих комітетів міської, селищних, сільських рад району у контексті
делегованих їм повноважень.
За окремим планом, згідно графіка
7. Забезпечення контролю за виконанням указів і доручень Президента
України, постанов Уряду, розпоряджень облдержадміністрації та райдерж
адміністрації, рішень обласної та районної ради.
Впродовж кварталу
8. Засідання колегії, громадських рад, комісій, робочих груп, комітетів та
інших дорадчих органів райдержадміністрації.
Впродовж кварталу
9. Наради з питань виконання програми соціально-економічного та куль
турного розвитку і бюджету району за перше півріччя 2018 року, інших га
лузевих програм.
Впродовж кварталу
10. Участь у селекторних нарадах з соціально-економічного та культур
ного розвитку.
Впродовж кварталу
12.
Наради з керівниками структурних підрозділів райдержадмініст
рації, установ, організацій, служб району.

Впродовж кварталу, згідно з
планом роботи
13. Виступи голови, першого заступника, заступника голови, керівник
апарату райдержадміністрації у засобах масової інформації.
Впродовж кварталу,
за окремим графіком
14. Прес-конференції голови райдержадміністрації для районних ЗМ1.
В н р од о вж кварталу
15. Навчання державних службовців, посадових осіб місцевого само
врядування в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікаці
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування
державних підприємств, установ, організацій.
Впродовж кварталу,
за окремим планом
V.
Надання практичної та методичної допомоги структурним
підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам місцевих рад
району
Надати практичну та методичну допомогу виконавчим комітетам
сільських рад з питань виконавської дисципліни в роботі з документам!
органів влади вищого рівня, прийнятих власних рішень, розгляду звернені
громадян, виконання ними делегованих повноважень відповідно до Закон]
України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Впродовж кварталу

Відділи: інформаційної діяльності,
комунікацій з громадськістю ті.
організаційної роботи, документо
обігу,
контролю
та звернені
громадян апарату райдержадмі
ністрації

Надати практичну та методичну допомогу з питань ведення діловод
ства,
розгляду
звернень
громадян
структурним
підрозділам
райдержадміністрації.
Впродовж кварталу

Відділ документообігу, контролю
та звернень громадян апарат)
райдержадміністрації

VI. Навчання працівників відділів та управлінь райдержадміністрації,
міського, селищних, сільських голів та секретарів місцевих рад району
Семінар-навчання міського, селищних, сільських голів та секретарів
виконавчих комітетів місцевих рад району.

Третій вівторок місяця

Відділ інформаційної діяльності,
комунікацій з громадськістю та
орган із а ці йн ої робот и ап арату
ра йдержадміністра ції

Семінар-навчання працівників відділів та управлінь райдержадміністрації з питань ведення діловодства, розгляду звернень громадян.
Третій вівторок місяця
Відділ документообігу, контролю,
та звернень громадян апарату
р айдержа дм ін іспір а ції
VII. Ювілейні дати сіл, селищ, місі , підприємств, установ
га організацій:
с. Лісна Тарновиця
с. Середній Майдан,
Глинки, Вишнівці
с. Камінне
с. Волосів

1378 - 640
1788 -230

12 липня
ЗО липня

1373 - 645
1373 - 645

24 серпня
24 серпня

VIII. Проведення основних організаційно-масових заходів
16.07.2018

- 28-ма річниця проголошення Декларації про державний
суверенітет України
21-29.07.2018 - ХХУ Міжнародний Гуцульський фестиваль
23.08.2018
24.08.2018
01.09.2018
09.09.2018
Перша декада
вересня

13.09.2018
14.09.2018
21.09.2018
22.09.2018
30.09.2018

-

День Державного Прапора України
27-ма річниця Незалежності України
День знань
День міста Надвірна
Проведення обласного фестивалю ім. С. Галєчко

-

День фізкультури і спорту
День працівників нафтової та газовидобувної промисловості
День працівників лісу
День партизанської слави
Всеукраїнський День бібліотек

*

ДОВІДКА
про погодження проекту розпорядження райдержадміністрації
“Про план роботи районної державної адміністрації
на третій квартал 2018 року”
Проект розпорядження розроблено відділом інформаційної діяльності,
комунікацій з громадськістю та організаційної роботи апарату райдержадміністрації та погоджено без зауважень.

Перший заступник голови
райдержадміністрації

Б.Зеленчук

Заступник голови
райдержадміністрації

Я. Гундяк

Керівник апарату
райдержадміністрації

М. Кравчук

Головний спеціаліст відділу
запобігання та виявлення корупції,
оборонної та мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації

Я. Кінаш

Головний спеціаліст відділу документообігу,
контролю та звернень громадян
апарату райдержадміністрації

О. Лавринович

Начальник юридичного відділу
апарату райдержадміністрації

І. Нагорняк

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарат^', які
відповідно до пункту 58 Регламенту районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.02.2017
№ 65 завізували проект розпорядження, вважаються такими, що погодили
проект без зауважень.

Головний спеціаліст відділу
інформаційної діяльності, ко
з громадськістю та організації
роботи апарату райдержадміні

(Ж-РІ

2018 р.

Галина Питлюк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження райдержадміністрації
“Про план роботи районної державної адміністрації
на третій квартал 2018 року”
1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження
Проект розпорядження розроблено з метою планування роботи струк
турних підрозділів та апарату райдержадміністрації.
2. Мета і шляхи її досягнення
Проект розпорядження розроблено з метою створення умов для послі
довної та узгодженої діяльності структурних підрозділів та апарату райдерж
адміністрації.
3. Правові аспекти
Проект розпорядження розроблено відповідно до Закону України «Про
місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-ХІУ, регламенту
роботи райдержадміністрації, затвердженого розпор5ідженням райдержадмі
ністрації від 22.02.2017 № 65.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Проект розпорядження не потребує фінансово-матеріальних витрат.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект розпорядження стосується діяльності структурних підрозділів
та апарату райдержадміністрації, територіальних органів центральних орга
нів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та розроблений згід
но з наданими пропозиціями.
6. Регіональний аспект
Проект розпорядження стосується соціально-економічного та культур
ного розвитку району.
7. Громадське обговорення
Громадського обговорення не потребує.
8. Прогноз результатів
Виконання положень розпорядження райдержадміністрації забезпе
чить виконання заходів, спрямованих на реалізацію державної регіональної
політики, виконання Конституції України, законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищо
го рівня, державних регіональних програм соціально-економічного розвитку,
здійснення інших наданих державою, а також делегованих районною радою
повноважень та забезпечення реалізації державної політики.
Головний спеціаліст відділу
інформаційної діяльності, комунік— —--------- ------—----з громадськістю та організаційної
роботи апарату райдержадміністу
2018 р.
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