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НАДВІРНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 0 J . 0 4 .JU > /9

м. Надвірнії

.N2 ^ ___________________

Про план роботи районної
державної адміністрації на
перший квартал 2019 року
Відповідно до ст.6 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації” та регламенту роботи райдержадміністрації, затвердженого
розпорядженням райдержадміністрації від 22.02.2017 № 65:
1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на перший
квартал 2019 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 03.10.2018 № 256 “Про план роботи районної державної
адміністрації на четвертий 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 розподілу обов’язків.
Голова районної
державної адміністрац,

Олеіфтпдр Кеніз

Затверджено
розпорядження
райдержадмініс і рації
У #' С /
№ -?
ПЛАН
роботи районної державної адміністрації
на перший квартал 2019 року
1. Питання для розгляду на засіданнях колегії райдержадмініс і рації
№
з/ іі
1.

2.

1.

2.

1.

Відпові
дальні за
підготовку
Січень
Про виконання прог Б. Зеленчук
рами соціально-еконо
мічного та культурного
розвитку Надвірнянського району за 2018 рік.
Назва питання

Про виконання бюд Б.Зеленчук
жету району за 2018
рік.
Лютий
Про виконання плану М. Кравчук
роботи районної дер
жавної адміністрації за
2018 рік.
Про стан сплати до Б.Зеленчук
бюджетів усіх рівнів
податків,
зборів та
інших
обов’язкових
платежів
суб’єктами
господарювання
ра
йону.
Березень
Про
стан
розгляду М. Кравчук
звернень громадян за
підсумками 2018 року
відповідно до вимог
Закону України “Про

Готують
питання

Доповідають

Я. Огарків

Б.Зеленчук

Л. Свідрак

Л. Свідрак

Н. Голо війська

Н. Головінська

В. Гнатюк

В. Гнатюцс

Я. Андріїв
0. Лавринович
1. Тацяк

М. Кравчук
.
І
і

2.

3.

звернення громадян”.
Про стан виконавської
дисципліни в роботі 3
документами за
підсумками 2018 року.

М.Кравчук

Про хід виконання роз Б.Зеленчук
порядження райдержадміністрації
від
03.10.2018 № 254 “Про
підвищення рівня го
товності органів управ
ління і сил цивільного
захисту до дій в умовах
можливих надзвичай
них ситуацій осінньозимового періоду 20 ІЗгОІ 9 року”.

Я. Андріїв
0. Лавринович
1. Тацяк

М.Кравчук

В. Рахінський

В. Рахінський

II. Питання, які виносяться на розгляд сесії районної ради
у першому кварталі 2019 року
1. Про звіт районної державної адміністрації про виконання Програми
соціально-економічного та культурного розвитку району за 2018 рік.
2. Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного
бюджету за 2018 рік.
3. Про звіт районної державної адміністрації про виконання районних
цільових програм, затверджених районною радою.
4. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку ра
йону на 2019 рік.
5. Про хід виконання програми “Розвиток фізичної культури та спорту
за 2018 рік”.
6. Про затвердження кошторису витрат районної програми “Молодь
Надвірняшцини 2016-2020 роки”.
-7. Про прийняття програми “Розвиток туризму в Надвірнянському
районі”.
Ш. Питання для розгляду на нарадах у першого заступника,
заступника голови, керівника апарату райдержадміпісграції в порядку
контролю
У першого заступника голови районної державної адміністрації
Про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку
району на 2019 рік.
Січень
Я. Старків

Про виконання районних цільових програм за 2018 рік.
Січень
Я. Старків
Про модернізацію вуличного освітлення по населених пунктах району.
Січень
Б. Чіх
Про складання проекту програми соціально-економічного розвитку на
2019 рік.
Січень
Т. Угринчук
Про проблемніпитання
в роботі центру ПМД щодо відпуску
лікарських препаратів за Урядовою програмою “Доступні ліки” та препаратів
“Інсуліну” за рецептами лікарів.
Січень
С. Ємельян чук
Л. Кунько
Про стан легалізації заробітної плати в районі в 2018 році.
Січень
Г. Федорович
Про порядок залучення замовників будівництва до пайової участі в
населених пунктах району відповідно до виконання ст.40 Закону України
“Про регулювання містобудівної діяльності”.
Лютий
Б. Чіх
Про перетворення ЦРЛ Надвірнянського району у К'омунальне
підприємство.
Лютий
С. Смельян чук
Про реагування на НС пов’язані із сходженням криги і пропуском
повені.
Лютий
А. Мочерняк
Про внесення змін до районних цільових програм.
Березень
Я. Старків
Про підготовку інвестиційних проектів з фінансування з ДФР об’єктів
будівництва в населених пунктах району.
Березень
Б. Чіх
Про дооснащення структурних підрозділів Центру ПМД медичним
обладнанням у відповідності до табелю оснащення закладів охорони здоров’я
первинної ланки.
Інформаційне забезпечення та комп’ютеризація робочих місць лікарів
Центру ПМД.
Березень
Е. Сем’янів
У заступника голови районної державної адмініст рації
Про відзначення в районі Дня Соборності України.
Січень

(). Зварчук
Н. Головінська
Про підсумки роботи служби у справах дітей за 2018 рік.
Січень
■
М. Сметанюк
Про соціальний захист та забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.

Лютий
М. Сметанюк
Про відзначення в районі Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Лютий
О. Зварчук,
Н. Головінськсі
Про організацію роботи мобільної бригади соціально-психологічної
допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або
насильства за ознакою статі на 2019 рік.
Лютий
//. Глуханюк
Про здійснення контролю за умовами утримання, виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях опікунів,
піклувальників, прийомних сім’ях за 2018 рік.
Березень
М.Смет
У керівника апарату районної державної адміністрації
Про виконання перспективного плану роботи райдержадміністрації за
2018 рік та про перспективний план роботи на 2019 рік та перший квартал
2019 року.
Січень
Н. Головінськсі
Про хід виконання у районі Указу Президента України від 14.1 1.2017
№ 361/2017 “Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації право
просвітницького проекту “Я маю право”.
Січень
Т. Угринюк
Про етап виконавської дисципліни в роботі з документами в
структурних підрозділах райдержадміністрації за підсумками 2018 року.
Лютый
Т. Клюфінська
Про стан роботи з документами.
Лютий
Я. Андріїв
Про дотримання вимог Закону України “Про звернення громадян”,
Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочер
гові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного
права на звернення до органів державної влади та органів місцевого само
врядування” в структурних підрозділах райдержадміністрації
Лютий
Я. Андріїв
Про етап роботи із запитами на інформації відповідно до Закону
України “Про доступ до публічної інформації”.
Березень
Я. Андріїв
IV. Організаційно-масові заходи

1.
Організація і проведення робочих виїзних днів голови райдер
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 кваріалу
(за окремим планом)
4. Участь представників райдержадміністрації закріплених за населени
ми пунктами району у засіданнях виконкомах та сесій міської, селищної,
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,
заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації в'населених
пунктах району.
За окремим планом, згідно графіка
6. Комплексне вивчення спеціалістами райдержадміністрації роботи
виконавчих комітетів міської, селищної, 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.
В 11род о вж ква ріти іу
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
культурного розвитку і бюджету району за 2018 рік, інших галузевих
програм.
В 11 [)одо вж квар гал у
10. Участь у селекторних нарадах з соціально-економічного та культур
ного розвитку.
Внродовж кваріалу
11. Участь у проведенні ярмарків “Весна - 2019” та “Золота осінь 2019” з продажу сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки,
посадкового та насіннєвого матеріалу.
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, керівника
апарату райдержадміністрації у засобах масової інформації.
Впродовж кварталу,
за окремим графіком
14. Прес-конференції голови райдержадміністрації для районних ЗМІ.
Впродовж кварталу
15. Навчання державних службовців, посадових осіб місцевого само
врядування в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ, організацій.
Виродовж кварталу,
за окремим планом
16. Підготовка щорічного звіту про діяльність райдержадміністрації
щодо соціально-економічного розвитку району.
Січень
V.
Надання практичної та методичної допомоги структурні им
підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам місцевих рад
району
Надати практичну та методичну допомогу виконавчим комітетам
сільських рад з питань виконавської дисципліни в роботі з документами
органів влади вищого рівня, прийнятих власних рішень, розгляду звернень
громадян, виконання ними делегованих повноважень відповідно до Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Протягом кварталу

Відділи: інфор маційної діяльності,
комунікацій з громадськістю та
організаційної роботи, відділ доку
ментообігу та звернень громадян
апарату райдержадміністрації4

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

Відділ
документообігу
та
звернень
громадян
апарату
райдержадлііністрації

VI. Навчання працівників відділів та управлінь райдержадміністрації,
міського, селищних, сільських голів та секретарів місцевих рад району

Семінар-навчання міського, селищного, сільських голів та секретарів
виконавчих комітетів місцевих рад району.
Третій вівторок місяця

Відділ інформаційної діяльності,
комунікацій з громадськістю та
організаційної роботи апарату
р а йдер.жа дм і11і спір а цїї

Семінар-навчання працівників відділів та управлінь райдержадміністрації з питань ведення діловодства, розгляду звернень громадян.
Третій вівторок місяця

Відділ
документообігу
та
звернень
громадян
апарату
ра йдержадмін іспір а ції

VII. Проведення основних організаційно-масових заходів
01.01.2019
07.01.2019
13 - 14.01.
2019
13.01.2019
19.01.2019
20.01.2019
22.01.2019
29.01.2019
15.02.2019
20.02.2019
21.02.2019
25.02.2019
09.03.2019
17.03.2019

Новий 2019 рік, 110-а річниця з дня народження Степана
Бандери
Різдво Христове
Старий - новий рік
Районний фестиваль різдвяного дійства
Богоявления Господнє
Фестиваль “Файне Різдво”
День Соборності України - 100-річчя
Відзначення Дня пам’яті героїв Крут
30-річчя з дня виведення військ з Республіки Афганістан
День Героїв Небесної Сотні
Міжнародний день рідної мови
Відзначення 148-ої річниці з дня народження Лесі Українкиписьменниці, перекладачки, культурного діяча
Відзначення 205-ї річниці з дня народження Т. Г. Шевчещса
День працівників житлово-комунального господарства

Затверджую
Керівіу+це і) їрату
міністра ції
М. Кравчук
Є?/ 2019 року
План
проведення семіїїарів-ііавчаїїня міського, селищного, сільських І OJi.ll>
секретарів виконавчих комітетів місцевих рад району
на перший квартал 2019 року
Січень
Про забезпечення навчання керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту.
ІЗ. Рахінський
Про роботу з документами, розгляд звернень громадян, запити на
інформації відповідно до вимог Інструкції з ведення діловодства, Законів
України “Про звернення громадян”, ’’Про доступ до публічної інформації”.
Я. Андріїв
Про формування паспорту району на 2019 рік.
II. Головінська
Про підготовку запитів на виділення коштів з екологічного фонду
обласного бюджету.
Я. Старків
Лютий

Про модернізацію вуличного освітлення по населеним пунктам району.
Б. Чіх
Про фінансування програми “Програма підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі “Власний дім” на 2017-2020 роки в
Надвірнянському районі”.
Б. Чіх
Про роботу начальників ВОС щодо якості проведення приписки
громадян району призовного віку до призовної дільниці Надвірнянського
районного військового комісаріату.
A. Левицький,
B. Луцюк
Про реагування на БІС пов’язані із сходженням криги і пропуском
повені.
А. Мочерняк
Березень

Про благоустрій населених пунктів району та проведення весняної
толоки.

Т. Угринчук
Питання взаємодії служби у справах дітей та органів місцевого
самоврядування щодо забезпечення соціального захисту дітей, які
перебувають в складних життєвих обставинах у тому числі таких, що можуть
загрожувати їх життю та здоров’ю.
Б. Дем’янчук
Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у
виконавчих комітетах міської, селищного, сільських рад району.
Т. Клюфінська
Навчально-методичні збори з питань організації цивільного захисту
населення і територій.
В. Рахінський
Ознайомлення з основними положеннями законодавства України про
культуру.
О.Зварчук
Начальник відділу інформаційної
діяльності, комунікацій з
громадськістю та організаційної
роботи апарату райдержадміністрації
Л1.0 / . ___2019 р.

Надія і словінська

