ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
28.12.2017 № 541
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
роботи «Основні напрямки діяльності Василівської районної державної адміністрації Запорізької області у 2018 році»
№
з/
п
1

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення
заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

2

3

4

5

І. Питання для розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації
1

Про
підсумки
виконання Аналіз стану надходжень та використання
місцевих бюджетів за 2017 рік коштів місцевих бюджетів

І квартал

Холоша А.І.
Величко Л.В.

2

Про
стан
ринку
праці,
організацію роботи щодо його
врегулювання
та
шляхи
розв’язання
проблеми
безробіття у Василівському
районі

Розпорядження
голови
облдержадміністрації від 22.01.2015 № 19
«Про стан ринку праці, організацію роботи
щодо його регулювання та шляхи
розв’язання проблеми безробіття в
області»

І квартал

Холоша А.І.
Савран З.В.

3

Про підсумки роботи Центру Розпорядження
голови
надання
адміністративних райдержадміністрації від 24.12.2013 № 683
послуг у 2017 році
"Про утворення сектору з надання
адміністративних
послуг
управління
економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації"

І півріччя

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

4

Про
підсумки
виконання Аналіз стану надходжень та використання
місцевих бюджетів за 9 місяців коштів місцевих бюджетів
2018 року

ІІІ квартал

Холоша А.І.
Величко Л.В.

2
1

2

3

5

Про виготовлення генеральних Закон
України
«Про
планів
населених
пунктів містобудівної діяльності»
району

6

Про організацію контролю за
виконанням документів та стан
виконавської дисципліни у
райдержадміністрації

4

Продовження додатку
5

регулювання

протягом
року

Холоша А.І.
Кирпиченко Є.Ф.

Постанова Кабінету Міністрів України від
16.09.2004 № 1208 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від
21.08.2000 № 1290»

І квартал

Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.
Живиця О.В.

7

Про
підсумки
роботи
з Закон України «Про звернення громадян»
розгляду звернень громадян у зі змінами, Указ Президента України від
райдержадміністрації
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»

І квартал

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

8

Про стан реалізації «Стратегії З метою реалізації завдань у сфері
державної кадрової політики на державної кадрової політики, визначеними
2012-2020 роки» в Василівській актами і дорученнями Президента України
районній
державній
адміністрації

І, ІV квартал

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

9

Про стан справ у галузі
тваринництва та заходи щодо
нарощування поголів'я худоби
та птиці

Розпорядження
голови
облдержадміністрації від 19.09.2017 № 492
«Про стан справ у галузі тваринництва та
заходи щодо нарощування поголів'я
худоби та птиці»

IV квартал

Зайцев В.І.
Самойленко В.В.

10

Про
взаємодію
райдержадміністрації
з
правоохоронними органами у
сфері забезпечення дотримання
норм
Конституції і законів
України,
забезпечення
правопорядку, захисту прав і
свобод громадян

Підвищення
ефективності
взаємодії
місцевих органів виконавчої влади та
правоохоронних органів Василівського
району

протягом
року

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

3
1

2

3

4

Продовження додатку
5

ІІ. Заходи спрямовані на виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших
центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради
1

Впровадження в дію вимог Закон
України
«Про
законодавства
щодо містобудівної діяльності»
містобудування

регулювання

протягом
року

Холоша А.І.
Кірпіченко Є.Ф.

2

Оформлення
та
видача Наказ
Міністерства
регіонального
будівельного
паспорта розвитку, будівництва та житловозабудови земельної ділянки
комунального господарства України від
05.07.2011 № 103 «Про затвердження
Порядку видачі будівельного паспорта
забудови земельної ділянки»

протягом
року

Холоша А.І.
Кірпіченко Є.Ф.

3

Оформлення
паспорту
прив'язки тимчасових споруд
для
провадження
підприємницької діяльності

Наказ Мінрегіону України від 21.10.2011
№ 244 «Про затвердження Порядку
розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності»

протягом
року

Холоша А.І.
Кірпіченко Є.Ф.

4

Надання містобудівних умов і Наказ
Міністерства
регіонального
обмежень забудови земельної розвитку, будівництва та житловоділянки
комунального господарства України
від
07.07.2011 № 109 «Про затвердження
Порядку надання містобудівних умов та
обмежень забудови земельної ділянки, їх
склад та зміст»

протягом
року

Холоша А.І.
Кірпіченко Є.Ф.

5

Погодження
землеустрою
висновку

протягом
року

Холоша А.І.
Кірпіченко Є.Ф.

6

Здійснення
контролю
за
виконанням
програм
розроблення
(оновлення)
містобудівної документації

протягом
року

Холоша А.І.
Кірпіченко Є.Ф.

та

проекту Земельний
кодекс
України,
Наказ
надання Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України від
15.12.1994 № 116, Постанова Кабінету
Міністрів України від 25.08.2004 № 1094
Розпорядження
голови
Запорізької
облдержадміністрації від 19.01.2016 № 10
«Про
затвердження
заходів
щодо
планування територій Запорізької області»

4
1

2

3

4

Продовження додатку
5

7

Організація та проведення
щорічного оцінювання фізичної
підготовленості
населення
Василівського
району
Запорізької області

Розпорядження
голови
облдержадміністрації «Про організацію та
проведення
щорічного
оцінювання
фізичної підготовленості населення в
Запорізькій області»

щорічно до
01 листопада

Зайцев В.І.
Єременко Т.В.

8

Національно-патріотичне
виховання дітей та молоді

Рішення Запорізької обласної ради від
06.04.2017 № 64 «Про обласну цільову
програму
національно-патріотичного
виховання молоді на 2017-2021 роки,
Указу Президента України від 13 жовтня
2015 року № 580/2015 «Про стратегію
національно-патріотичного
виховання
дітей та молоді на 2016- 2020 роки»

протягом
року

Зайцев В.І.
Єременко Т.В.

9

Розвиток молодіжного руху у Рішення Запорізької обласної ради від
Василівському районі
06.04.2017 № 65 «Про обласну цільову
програму «Молодь Запорізького краю на
2017-2021 роки», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 30 вересня 2015
року № 1018-р «Про схвалення Концепції
Державної цільової соціальної програми
«Молодь України» на 2016-2020 роки»

протягом
року

Зайцев В.І.
Єременко Т.В.

10

Забезпечення
розвитку Рішення Запорізької обласної ради від
фізичної культури і спорту у 26.01.2017 № 58 «Про Цільову програму
Василівському районі
розвитку фізичної культури і спорту в
Запорізькій області на 2017-2021 роки»

протягом
року

Зайцев В.І.
Єременко Т.В.

11

Забезпечення своєчасної подачі
теплової єнергії на об’єкти
ЖКГ та соціальної сфери
району

12

Забезпечення
дотримання Розпорядження
голови
вимог
природоохоронного облдержадміністрації від 17.03.2016 №111
законодавства фізичними та «Про забезпечення дотримання вимог

Розпорядження
голови
протягом
облдержадміністрації «Про початок та опалювальног
проходження
опалювального
сезону
о періоду
2017/2018 року в містах та селищах
області»
щороку до 01
лютого,
у разі

Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.

Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.

5
1

2
3
юридичними особами у сфері природоохоронного законодавства у сфері
поводження з відходами
поводження з відходами»

4
рейдових
перевірок

Продовження додатку
5

13

Забезпечити
проведення
заходів
щодо
збільшення
заповідних
територій
за
рахунок розширення площ
існуючих і створення нових
територій та об’єктів природнозаповідного фонду

Розпорядження
голови щоквартально
облдержадміністрації від 11.07.2016 № 402 до 10 числа
«Про розвиток природно-заповідного
фонду Запорізької області»

Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.

14

Інформування населення про Розпорядження
голови щоквартально
якість питної води
облдержадміністрації від 23.07.2014 №365 до 20 числа
«Про
забезпечення
інформування
населення про якість питної води»

Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.

15

Здійснювати облік відході, які
утворюються на підприємствах
району

Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.

16

Контроль
за
дотриманням Стаття 111 Бюджетного кодексу України
бюджетного
законодавства
в
процесі
виконання місцевих бюджетів
згідно
з
повноваженнями,
визначеними
Бюджетним
кодексом України

протягом
кварталу

17

Проведення аналізу тенденцій Відповідно
до
щодо наповнення доходної законодавства
частини місцевих бюджетів

протягом
року

18

Забезпечення
ефективного,
результативного

і

цільового

Розпорядження
голови щоквартально
облдержадміністрації від 17.12.2013 № 599 до 15 числа
«Про
затвердження
заходів
щодо
організації ведення державного обліку,
моніторингу та державного регулювання у
сфері поводження з відході дами на
території Запорізької області»

Стаття 51,
України

77

вимог

бюджетного

Бюджетного

кодексу

протягом
року

Холоша А.І.
Величко Л.В.

Холоша А.І.
Величко Л.В.
Холоша А.І.
Величко Л.В.

6
1

2
використання
бюджетних
коштів та проведення в
першочерговому
порядку
розрахунків за захищеними
статтями видатків загального
фонду місцевих бюджетів з
метою недопущення будь-якої
простроченої заборгованості

3

Постанови Кабінету Міністрів України від
04.03.2002 №256 «Про затвердження
Порядку фінансування видатків місцевих
бюджетів на здійснення заходів з
виконання державних програм соціального
захисту населення за рахунок субвенцій з
державного бюджету» та постанова
Кабінету Міністрів України; від 11.01.2005
№ 20 «Про затвердження Порядку
перерахування в 2007 році деяких
субвенцій з державного бюджету місцевим
бюджетам для надання населенню пільг,
субсидій та компенсацій за рахунок
надходжень
до
загального
фонду
державного бюджету рентної плати за
транзитне транспортування природного
газу і природний газ та газовий конденсат,
що видобувається в Україні»

4

Продовження додатку
5

19

Забезпечення
своєчасного
проведення
розрахунків
з
енергопостачальними
підприємствами - надавачами
пільг,
передбачених
законодавством за надані ними
послуги окремим категоріям
громадян

протягом
року

20

Залучення
іноземних Розпорядження
голови щоквартально
інвестицій для поліпшення облдержадміністрації від 13.03.2012 №
інвестиційного клімату району 110 «Про оцінювання роботи органів
виконавчої
влади
щодо
залучення
інвестицій»

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

21

Моніторинг
державної
політики

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

реалізації Розпорядження
голови щоквартально
регуляторної облдержадміністрації від 11.03.2015 № 78
«Про план заходів щодо реалізації
державної регуляторної політики в
Запорізькій області»

Холоша А.І.
Величко Л.В.

7
1

2

3
Розпорядження
голови
облдержадміністрації від 17.02.2015 № 57
«Про організацію виконання Комплексної
програми розвитку малого та середнього
підприємництва в Запорізькій області на
2015-2016 роки»

4

Продовження додатку
5

22

Організація
та
виконання
Комплексної
програми
розвитку
малого
підприємництва
у
Василівському районі на 20172018 роки

щомісячно

23

Моніторинг інформації про Розпорядження голови ОДА від 26.05.2016 щомісячно до
здійснені
замовниками № 295 «Про впровадження електронної
15 числа
допорогові закупівлі у системі системи державних закупівель»
електронних
закупівель
«ProZorro»

24

Виконання плану заходів щодо
впровадження, сертифікації та
функціонування
систем
управління
якістю
на
вітчизняних підприємствах, в
установах
і
організаціях
відповідно до національних
(міжнародних) стандартів у
Запорізькій області на 20142017 роки

Розпорядження голови ОДА від 29.11.2013
№ 559 «Про затвердження плану заходів
щодо впровадження, сертифікації та
функціонування систем управління якістю
на вітчизняних підприємствах, в установах
і організаціях відповідно до національних
(міжнародних) стандартів у Запорізькій
області на 2014-2017 роки»

25

Моніторинг
діяльності
підприємств,
установ
та
організацій
на
території
району,
що
здійснюють
торгівлю вугіллям, вугільними
брикетами і відпускаються
населенню
для
побутових
потреб

Розпорядження голови ОДА від 06.02.2017 щоквартально
№ 35 «Про встановлення нормативу
рентабельності
на вугілля, вугільні
брикети, що відпускаються населенню для
побутових потреб»

26

Моніторинг діяльність центрів Розпорядження
голови ОДА від
надання
адміністративних 19.04.2017 № 176 «Про діяльність центрів
послуг у Запорізькій області
надання адміністративних послуг у
Запорізькій області»

щороку
до 10 січня

щопівроку

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

Таран Ю.А.
Лисенко Л.М.

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

8
1
27

2
Узагальнення
інформації
структурних підрозділів щодо
виконання
вимог
розпорядження

3
Розпорядження голови ОДА від09.08.2016
№497 «Про план роботи на 2016-2017 роки
з виконання завдань Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020
року»

28

Зустрічі з представниками Розпорядження
Кабінету
Міністрів
громадськості
України від 25.04.2012 № 236 р «Про
План
заходів
щодо
формування
громадянської культури та підвищення
рівня толерантності у суспільстві»

29

Проведення консультацій
громадськістю

30

Зустрічі
керівництва
райдержадміністрації
з
лідерами партій, громадських
організацій

31

Проведення
Єдиного
інформування

32

Засідання
Консультативної
учасників АТО

33

Продовження додатку
4
5
Холоша
А.І.
щопівроку
Артеменко Н.С.

постійно

з Указ Президента України від 31.07.2004 № протягом року
854 «Про забезпечення умов для більш
(згідно
широкої
участі
громадськості
у
окремого
формуванні та реалізації державної графіка та при
політики»
необхідності)

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 25.04.2012 №236-р «Про План
заходів щодо формування громадянської
культури
та
підвищення
рівня
толерантності у суспільстві»

протягом
року

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

дня Інформування громадськості щодо основ
державотворчої діяльності, з приводу
суспільно-важливих дат

протягом
року

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

районної Забезпечення завдань Президента та
ради Уряду щодо підтримки даної категорії
населення

протягом
року

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

Засідання
районної Координування та сприяння діяльності
Консультативної ради з питань волонтерів, надання допомоги учасникам
розвитку
та
підтримки АТО та членам їх сімей
волонтерського
руху
в
Василівському районі

протягом
року

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

9
1

Продовження додатку
5
Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

34

2
3
Організація робота районного Координування та сприяння в роботі
Центру допомоги учасникам Центру
допомоги
учасникам
Антитерористичної операції
Антитерористичної операції

4
протягом
року

35

Укладання договорів оренди Впорядкування договірних відносин з
землі та водних об'єктів
земле- та водокористувачами

постійно

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

36

Правова
експертиза Відповідність прийнятих актів вимогам
розпоряджень
голови чинного законодавства
райдержадміністрації

постійно

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

37

Правова експертиза договорів

Відповідність прийнятих актів вимогам
чинного законодавства

постійно

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

38

Участь у судових засіданнях

Представництво
інтересів
райдержадміністрації у судових установах

по мірі
необхідності

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

39

Підготовка
інформації
на Аналіз доходів місцевих бюджетів
управління
фінансів
райдержадміністрації
по
кількості договорів оренди
земельних ділянок державної
власності, що набули чинності
та внесених змінах до них

щомісячно

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

40

Подання
на
державну Проведення державної реєстрації НПА
реєстрацію
до
Головного
територіального
управління
юстиції в Запорізькій області
нормативно-правових
актів
райдержадміністрації,
які
підлягають
державній
реєстрації

5- денний
термін з дня
прийняття

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

41

Подання до газети «Нова Набрання чинності НПА
Таврія» розпоряджень, що були
зареєстровані
Головним
територіальним
управлінням
юстиції в Запорізькій області

5-денний
термін з дня
реєстрації

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

10
1

2

3

4

42

Надання правової допомоги Надання практичної
відділам,
службам допомоги
райдержадміністрації
та
органів
місцевого
самоврядування

та

методичної

43

Контроль відповідності записів
у паспорті на АРМ.
Контроль приміщень.
Контроль
ведення
документації.
Контроль
працездатності
системи пожежної сигналізації

44

Забезпечувати візуальний та Закон України “Про Державний реєстр
автоматизований
контроль виборців”
повноти
і
коректності
персональних
даних
Державного реєстру виборців

45

Здійснення
щомісячного Закон України
поновлення бази даних Реєстру виборців”
на
підставі
відомостей,
отриманих від Василівського
РВ
УДМС України у
Запорізькій області

46

47

по мірі
звернення

Виконання плану роботи комплексної щоквартально
системи
захисту
інформації
автоматизованої
інформаційнотелекомунікаційної
системи
"Державний реєстр виборців"

Продовження додатку
5
Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

постійно

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

“Про Державний реєстр

до 5 числа
щомісяця

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

Здійснення
щомісячного Закон України
поновлення бази даних Реєстру виборців”
на
підставі
відомостей,
отриманих
від
РАЦС
Василівського РУЮ

“Про Державний реєстр

до 5 числа
щомісяця

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

Здійснення
щомісячного Закон України
поновлення бази даних Реєстру виборців”
на
підставі
відомостей,
отриманих
від
КУ
”Територіальний
центр

“Про Державний реєстр

до 5 числа
щомісяця

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

11
1

2
соціального обслуговування”
Василівської районної ради

3

4

Продовження додатку
5

48

Здійснення
щомісячного Закон України
поновлення бази даних Реєстру виборців”
на
підставі
відомостей,
отриманих від Василіського
районного суду

“Про Державний реєстр

до 5 числа
щомісяця

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

49

Здійснення
щомісячного Закон України
поновлення бази даних Реєстру виборців”
на
підставі
відомостей,
отриманих
від
міських,
селищної та сільських рад

“Про Державний реєстр

до 5 числа
щомісяця

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

50

Здійснення
щомісячного Закон України
поновлення бази даних Реєстру виборців”
на
підставі
відомостей,
отриманих
від
КЗ
«Василівський Центр ПМСД»

“Про Державний реєстр

до 5 числа
щомісяця

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

51

Здійснення розгляду звернень Закон України
громадян, організацій, установ виборців”
та політичних партій з питань,
що відносяться до компетенції
відділу

“Про Державний реєстр протягом року
(у разі
необхідності)

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

52

Публікації в засобах масової Закон України
інформації про організацію виборців”
роботи відділу Державного
реєстру виборців

“Про Державний реєстр протягом року
(у разі
необхідності)

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

53

Дотримання вимог плану з Закон України
захисту інформації в АІТС ДРВ виборців”

“Про Державний реєстр протягом року

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

54

Підготовка та формування Закон України
запитів до Василівського РВ виборців”
УДМС та відділу РАЦС, щодо
уточнення
ідентифікаційних

“Про Державний реєстр

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

протягом
року

12
1

2
персональних даних виборців

3

4

Продовження додатку
5

55

Формування
наказів
щодо Закон України
внесення змін до бази даних виборців”
АІТС ДРВ

“Про Державний реєстр

протягом
року

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

56

Формування
наказів
на Закон України
знищення записів в АІТС ДРВ виборців”
згідно Закону України “Про
ДРВ”

“Про Державний реєстр

протягом
року

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

57

Формування та проведення Закон України “Про Державний реєстр
наказів на виконання доручень виборців”
Розпорядника
Реєстру
на
вилучення кратних включень

протягом
року

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

58

Формування та проведення Закон України “Про Державний реєстр
наказів на внесення змін до виборців”
персонольних даних виборців

протягом
року

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

59

Формування та проведення Закон України “Про Державний реєстр
наказів на внесення змін до виборців”
виборчої адреси відповідно до
звернень відділів ведення

протягом
року

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

60

Виявлення
засобами Закон України “Про Державний реєстр
візуального
контролю виборців”
некоректних відомостей про
персональні дані виборців

протягом
року

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

61

Вивчення нових розпорядчих Закон України “Про Державний реєстр
та нормативних актів з питань виборців”
ведення Державного реєстру
виборців

протягом
року

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

62

Здійснення
моніторингу
дотримання
суб’єктами
господарювання
мінімальної
плати за оренду земельних

щомісяця

Зайцев В.І.
Самойленко В.В.

Указ Президента України від 19.08.2008 №
725/2008 «Про невідкладні заходи щодо
захисту власників земельних ділянок та
земельних часток (паїв)»

13
1

2
ділянок сільськогосподарського
призначення, земельних часток
(паїв)

3

4

Продовження додатку
5

63

Надання
інформації
щодо Листа Міністерства аграрної політики та
готовності
продовольства України від 26.12.2011 №
сільськогосподарської техніки 37-13-6-12/20110
та наявності дизельного палива
і авто бензину в господарствах
району

щосереди

Зайцев В.І.
Самойленко В.В.

64

Моніторинг
стану
посівів Для визначення стану посівів озимих
озимих та ярових культур під культур урожаю 2018 року та на
урожай 2018 року
виконання
телеграми
Міністерства
аграрної політики та продовольства
України від 27.02.2012 № 37-13-1-12/197

щосереди

Зайцев В.І.
Самойленко В.В.

Надання інформації до ДАПР З метою попередження розкрадання
про забезпечення збереження меліоративних систем та взяття їх на
меліоративних систем і мереж баланс місцевих рад
водопостачання

щомісяця

Зайцев В.І.
Самойленко В.В.

72

65

Безоплатна передача в спільну
власність
територіальних
громад
об'єктів
внутрігосподарських
меліоративних систем

Передача
в
спільну
власність щопівроку до
територіальних
громад
відповідних
15 червня
районів
внутрігосподарських та 15 грудня
меліоративних
систем
згідно
розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 10.04.2014 № 117 «Про
безоплатну передачу в спільну власність
територіальних
громад
обєктів
внутрігосподарських
меліоративних
систем»

Зайцев В.І.
Самойленко В.В.

66

Забезпечення
збереження З
метою
забезпечення
збереження щопівроку до
меліоративних систем і мереж меліоративних
систем
і
мереж
15 червня
водопостачання
водопостачання та згідно розпорядження та 15 грудня
голови обласної державної адміністрації
від18.05.2017 № 231 «Про забезпечення
збереження меліоративних систем і мереж

Зайцев В.І.
Самойленко В.В.

14
1

2

3
водопостачання»

67

Підготовка зведеного плану Відповідно до ЗУ «Про державне
розвитку Василівського району прогнозування та розроблення програм
на 2018 рік
економічного і соціального розвитку
України» та на виконання Наказу
Мінагрополітики
та
Мінекономіки
України

68

Здійснення
моніторингу
регулювання
земельних
відносин,
раціонального
використання
та
охорони
земель у Василівському районі

69

4

Продовження додатку
5

до 16 січня

Зайцев В.І.
Самойленко В.В.

щоп’ятниці

Зайцев В.І.
Самойленко В.В.

Обстеження
залізничних Розпорядження голови обласної державної
переїздів з автобусним рухом, адміністрації
які не перебувають у власності
залізниці

квітеньтравень,
вересеньжовтень

Холоша А.І.
Чабан В.В.

70

Моніторинг
ефективного Розпорядження голови обласної державної
використання
паливно- адміністрації
енергетичних
ресурсів
бюджетними установами

щомісячно

Холоша А.І.
Чабан В.В.

71

Моніторинг
ситуації
з Розпорядження голови обласної державної
реалізації скрапленого газу для адміністрації
потреб населення

щомісячно

Холоша А.І.
Чабан В.В.

72

Організація
пасажирських Розпорядження голови обласної державної
перевезень на
приміських адміністрації від 04.03.2013 № 102
автобусних
маршрутах
загального користування, що не
виходять за межі району

протягом
року

Холоша А.І.
Чабан В.В.

З метою створення ефективної системи
моніторингу
регулювання
земельних
відносин та комплексного розв’язання
питань реалізації державної політики у
сфері
раціонального
використання,
охорони земель, аналізу та контролю за
діяльністю
районних
державних
адміністрацій у сфері земельних відносин

15
1
73

2
3
Моніторинг стану справ та Розпорядження
голови
обласної
заходів
щодо
підвищення державної адміністрації від 28.03.2013 №
безпеки дорожнього руху та 137
якості послуг при перевезенні
пасажирів
автомобільним
транспортом

74

Здійснення заходів Програми Рішення Запорізької обласної ради від 25
розвитку і
функціонування 02.2016 № 5; рішення Василівської
української мови на 2016-2020 районної ради від 27.04.2016 № 3
роки

75

Здійснення
заходів
щодо
розгляду звернень громадян:
заслуховування
особистих
доповідей
керівників
структурних
підрозділів
райдержадміністрації, установ
організацій
району, голів
міськселсільвиконкомів перед
головою райдержадміністрації;
проведення
засідань
постійнодіючої комісії з питань
розгляду звернень громадян
при
голові
райдержадміністрації;
здійснення
перевірок
дотримання законодавства про
звернення
громадян
в
структурних
підрозділах
райдержадміністрації, органах
місцевого самоврядування та
територіальних
органах
виконавчої влади;
здійснення
систематичного
аналізу, узагальнення поданих
звернень
громадян,
інформування
голови
райдержадміністрації
про

Продовження додатку
4
5
помісячно
Холоша А.І.
Чабан В.В.

протягом
року

Закон України «Про звернення громадян», щоквартально
Указ 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»,
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 10.10.2012 № 673
«Про затвердження Порядку розгляду
письмових
звернень
громадян
у
Василівській
районній
державній
адміністрації Запорізької області» зі
змінами,
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 15.11.2011 № 798
«Про затвердження Порядку проведення
особистих
прийомів
громадян
керівництвом
Василівської
районної
державної
адміністрації
Запорізької
області»,
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 16.10.2015 № 491
«Про затвердження Порядку опрацювання
усних звернень громадян, що надійшли за
допомогою засобів телефонного зв'язку у
Василівській
районній
державній
адміністрації Запорізької області»;
розпорядження
голови

Зайцев В.І.
Задорожня Н.В.
Таран Ю.А.
Живиця О.В.

16
1
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2
дотримання
першим
заступником,
заступниками
голови та керівником апарату
райдержадміністрації графіків
проведення
особистих
та
виїзних прийомів;
збезпечення
функціонування
«гарячих» телефонних ліній в
райдержадміністрації
забезпечення
організації
розгляду усних, письмових та
звернень, що надходять в
електронній формі на адресу
електронної
пошти
райдержадміністрації

3
райдержадміністрації від 28.02.2008 № 188
«Про створення комісії з питань розгляду
звернень
громадян
у
Василівській
райдержадміністрації та затвердження її
складу»

Удосконалення
роботи
з
організації
контролю
за
виконанням документів
та
виконавської дисципліни:
здійснення
контролю
за
виконанням актів і доручень
Президента України, Кабінету
Міністрів України, міністерств
та інших центральних органів
виконавчої
влади,
розпоряджень
голів
облдержадміністрації
та
райдержадміністрації;
моніторинг
виконавської
дисципліни в апараті та
структурних
підрозділах
райдержадміністрації;
участь у комплексних та
проведення цільових перевірок
стану виконавської дисципліни
у структурних підрозділах
райдержадміністрації,
виконкомах міських, селищної

Постанова Кабінету Міністрів України від протягом року
16.09.2004 № 1208 «Про внесення змін до За окремими
постанови Кабінету Міністрів України від
графіками
21.08.2000 № 1290»
Розпорядження
голови
райдержадміністрації
від
08.12.2015
№615 «Про порядок здійснення контролю
і перевірки виконання документів у
Василівській
районній
державній
адміністрації Запорізької області»
Розпорядження
голови
райдержадміністрації від 04.04.2017 № 160
«Про порядок здійснення моніторингу
виконавської дисципліни в Василівській
районній
державній
адміністрації
Запорізької області»

4

Продовження додатку
5

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

17
1
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2
та
сільських
радах
та
територіальним
органамцентральних
органів
виконачої влади;
надання методичної допомоги з
питань організації контролю за
виконанням документів
та
виконавської
дисципліни
структурним
підрозділам
райдержадміністрації
територіальним
органам
виконавчої
влади
у
Василівському
районі
та
органам
місцевого
самоврядування

3

Організація
роботи
із Постанова Кабінету Міністрів України
документами,
що
містять від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження
службову інформацію
Типової інструкції про порядок ведення
обліку, зберігання, використання і
знищення
документів
та
інших
матеріальних носіїв інформації, що
містять службову інформацію»;
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 27.01.2017
№
38 «Про затвердження Інструкції про
порядок ведення обліку, зберігання,
використання і знищення документів та
інших матеріальних носіїв інформації, що
містять
службову
інформацію
у
Василівській
районній
державній
адміністрації Запорізької області» зі
змінами;
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 26.05.2017
№
223
«Про
затвердження
Переліку
відомостей, що становлять службову
інформацію у Василівській районній
державній
адміністрації
Запорізької

4

протягом
року

Продовження додатку
5

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

18
1

2

3
області»;
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 03.02.2017
№
52 «Про утворення комісії з питань роботи
із
службовою
інформацією
в
райдержадміністрації» зі змінами

4

Продовження додатку
5

78

Забезпечення
організацію Постанова Кабінету Міністрів України від
діловодства
30.11.2011 № 1242 «Про затвердження
в апараті райдержадміністрації Типової інструкції з діловодства у
центральних органах виконавчої влади» зі
змінами,
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 27.02.2012 № 132
«Про
затвердження
Інструкції
з
діловодства в апараті Василівської
районної
державної
адміністрації
Запорізької області» зі змінами

протягом
року

Таран Ю.А.
Живиця О.В.
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Забезпечення опрацювання та Закон України «Про доступ до публічної
організацію розгляду запитів
щодо
надання
публічної інформації»;
розпорядження
голови
інформації
райдержадміністрації від 18.05.2011 № 311
«Про затвердження Порядку опрацювання
та розгляду запитів щодо надання
публічної
інформації
в
апараті
Василівської
райдержадміністрації
Запорізької області» зі змінами;
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 30.01.2017 № 45
«Про визначення відповідальної особи»

протягом
року

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

80

Забезпечення оновлення
Закон України «Про доступ до публічної
інформаційного веб – сайту інформації»,
розпорядженя
голови

протягом
року

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

19
1

2
райдержадміністрації

3
райдержадміністрації від 25.07.2014 № 352
«Про затвердження Переліку публічної
інформації, що підлягає оприлюдненню
Василівської
райдержадміністрації»,
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 27.06.2012 № 508
«Про затвердження Положення про
систему обліку публічної інформації, яка
знаходиться у розпорядженні апарату
райдержадміністрації»,
розпорядженя
голови
райдержадміністрації
від
02.08.2013 № 384 «Про інформаційне
забезпечення
веб-сайту
Василівської
районної
державної
адміністрації
Запорізької області в мережі Інтернет»,
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 11.03.2013 № 110
«Про затвердження Інструкції з питань
обліку, зберігання та використання
документів і інших матеріальних носіїв,
які містять відомості, що становлять
службову інформацію
та
Переліку
відомостей, що становлять службову і
конфіденційну
інформацію,
яким
надається гриф обмеження доступу "Для
службового користування" у Василівській
районній державній адміністрації» зі
змінами

4

Продовження додатку
5

81

Забезпечення виконання вимог Закон України «Про захист персональних протягом року
Закону України «Про захист даних»
персональних даних»

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

82

Організація
роботи
архіву Закон України «Про Національний протягом року
апарату райдержадміністрації
архівний фонд та архівні установи»,
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 30.11.2012 № 895
«Про затвердження Положення про архів
апарату Василівської районної державної

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

20
1

2

Продовження додатку
5

3
адміністрації Запорізької області»
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 20.09.2010 № 678
«Про створення експертної комісії
аппарату
районної
державної
адміністрації, затвердження її складу та
Положення про неї» зі змінами

4
за окремим
графіком

Розпорядження
голови
облдержадміністрації «Про затвердження
плану-графіку навчання у Запорізькому
центрі перепідготовки і підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, керівників державних
підприємств, установ та організацій на
2018 рік»

згідно плануграфіка

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

лютий квітень

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

протягом
року

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

83

Перепідготовка і підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
керівників
державних
підприємств,
установ та організацій

84

Проведення
щорічного Відповідно постанови Кабінету Міністрів
Всеукраїнського
конкурсу України від 19.09.2007 №1152
«Кращий
державний
службовець» у Василівській
районній
державній
адміністрації у 2018 році

85

Проведення
перевірки
достовірності
відомостей
працівників
райдержадміністрації
щодо
застосування
заборон,
передбаченних ч.ч. 3,4 ст.1
Закону України «Про очищення
влади»

Відповідно до Порядку проведення
перевірки достовірності відомостей щодо
застосування
заборон,
передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади»,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року
№ 563, абзаців третього і п’ятого Плану
проведення перевірок відповідно до
Закону України «Про очищення влади»,
затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року
№ 1025-р

21
1

2

3

4

Продовження додатку
5

86

Проведення
спеціальної
перевірки стосовно осіб, які
претендують на зайняття посад,
які передбачають зайняття
відповідального або особливо
відповідального становища, та
посад
з
підвищеним
корупційним
ризиком
(категорії «А» і «Б» )

Відповідно до статей 56-58 Закону
України «Про запобігання корупції»,
згідно з Порядком проведення спеціальної
перевірки стосовно осіб, які претендують
на зайняття посад, які передбачають
зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з
підвищеним
корупційним
ризиком,
затвердженим
постановою
Кабінету
Міністрів України
від 25
березня 2015 р. № 171

протягом
року

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

87

Оцінювання
результатів
службової
діяльності
державних
службовців
райдержадміністрації

Відповідно до статті 44 Закону України
від 10 грудня 2015 року № 889 «Про
державну службу» та з метою визначення
якості виконання поставлених завдань
державними службовцями, прийняття
рішення щодо преміювання, виявлення
потреби у професійному навчанні

жовтеньгрудень

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

88

Здійснення
моніторингу Відповідно до статті 45 Закону України
подання
е-декларацій «Про запобігання корупції»
державними
службовцями
райдержадміністрації за 2017
рік

до 1 квітня

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

89

Встановлення надбавки за
вислугу років голові, першому
заступнику
голови
та
заступнику
голови
райдержадміністрації

Відповідно до постанови Кабінету протягом року
Міністрів України
від
20.04.2016 № 306 « Про умови оплат праці згідно графіка
посадових осіб, керівників та керівних
працівників окремих державних органів,
на яких не поширюється дія Закону
України «Про державну службу»

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

90

Встановлення надбавки за Відповідно до
Закону України від протягом року
вислугу років на державній 10.12.2015 року
№ 889-VIIІ «Про згідно графіка
службі та присвоєння рангів державну службу», постанови Кабінету

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

22
1

2
державних службовців

3
Міністрів України від 25.03.2016 № 229
«Про затвердження порядку обчислення
стажу державної служби»,
постанови
Кабінету Міністрів України
від
20.04.2016 № 306 «Питання присвоєння
рангів
державних
службовців
та
співвідношення між рангами державних
службовців і рангами посадових осіб
місцевого самоврядування, військовими
званнями, дипломатичними рангами та
іншими спеціальними званнями»

91

Проведення
технічної
інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту на території
району, як об’єктів нерухомого
майна

Закон України «Про місцеві державні
адміністрації», Кодекс цивільного захисту
України від 02.10.2012 № 5403-VІ,
розпорядження голови ОДА
від
09.08.2016 № 496 «Про проведення у 20162018 роках технічної інвентарі захисних
споруд
цивільного
захисту»,
розпорядження голови РДА від 25.08.2016
№ 423 «Про проведення у 2016-2018 роках
технічної інвентарі захисних споруд
цивільного захисту»

протягом
року

Холоша А.І.
Гузенко В.І.

92

Здійснення
заходів
щодо Закон України «Про місцеві державні
запобігання та/або ліквідації адміністрації», Кодекс цивільного захисту
наслідків
надзвичайних від 02.10.2012 № 5403
ситуацій,
пов’язаних
із
пожежною
небезпекою
на
території району

протягом
веснянолітного
періоду

Холоша А.І.
Гузенко В.І.

93

Проходження функціонального
навчання у сфері ЦЗ у 2017
році
та
підготовка
на
проходження навчання у 2017
році
категорій
слухачів
Василівського
району,
які
підлягають
навчанню
на
обласних курсах підвищення

протягом
року

Холоша А.І.
Гузенко В.І.

Кодекс цивільного захисту України від
02.10.2012 № 5403-VІ, постанова КМУ від
23.10.2013 № 819 «Про затвердження
Порядку проведення навчання керівного
складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту»,
Типове положенням про територіальні

4

Продовження додатку
5

23
1

4

Продовження додатку
5

2
кваліфікації керівних кадрів
НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької
області та міських курсах ЦЗ
м.Енергодар

3
курси,
навчально-методичні
центри
цивільного
захисту
та
безпеки
життєдіяльності, затверджене наказом
МВС України від 29.05.2014 № 523

94

Здійснення
заходів
щодо
запобігання та/або ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій у районі, пов’язаних з
можливими
несприятливими
умовами зимового періоду

Закон України «Про місцеві державні
адміністрації», Кодекс цивільного захисту
України від 02.10.2012 № 5403-VІ,
Положення про єдину державну систему
цивільного
захисту,
затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 09.01.2014 № 11, розпорядження
голови
облдержадміністрації
від
01.11.2016 № 636 «Про роботу органів
управління та сил цивільного захисту
області із запобігання та ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій,
пов’язаних з можливими несприятливими
умовами
осінньо-зимового
періоду
2016/2017 років у Запорізькій області»,
розпорядження голови РДА від 12.10.2017
№ 418 «Про роботу органів управління та
сил цивільного захисту області із
запобігання
та
ліквідації
наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
можливими несприятливими умовами
осінньо-зимового періоду 2017/2018 років
у Василівському районі»

протягом
зимового
періоду

Холоша А.І.
Гузенко В.І.

95

Здійснення
невідкладних
заходів
щодо
запобігання
загибелі людей на водних
об’єктах
району
та
оперативного реагування на
надзвичайні ситуації, пов’язані з
водними об’єктами

Закон України «Про місцеві державні
адміністрації», Кодекс цивільного захисту
від 02.10.2012 № 5403, розпорядження
Президента України від 14.07.2001 №
190/2001 – рп «Про невідкладні заходи
щодо запобігання загибелі людей на водних
об’єктах»

протягом
року

Холоша А.І.
Гузенко В.І.

96

Здійснення
розроблення

заходів
щодо Закон України «Про місцеві державні
документів, адміністрації», Кодекс цивільного захисту

протягом
року

Холоша А.І.
Гузенко В.І.

24
1

4

Продовження додатку
5

2
запобігання та реагування на
надзвичайні
ситуації
техногенного та притомного
характеру на території району,
в тому числі виникнення
надзвичайних ситуацій на ВП
«Запорізька
АЕС»
та
катастрофічне затоплення

3
від 02.10.2012 № 5403, Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження
Порядку проведення евакуації у разі
загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру»

97

Забезпечити
належне
проведення
щотижневого
моніторингу
своєчасності
виплати заробітної плати та
погашення заборгованості з неї
на
підприємствах
розташованих на території
району

Розпорядження
голови
облдержадміністрації від 15.02.2017 № 54
“Про стан оплати праці та заходи щодо
легалізації
заробітної
плати
на
підприємствах,
в
установах
та
організаціях”

98

Забезпечення
виконання
завдань,
визначених
Програмою
зайнятості
населення Запорізької області
на період 2017 року, яка
затверджена рішенням обласної
ради від 30.05.2013 № 7,
насамперед в частині створення
нових робочих місць
(зі
змінами)

Розпорядження
голови щоквартально
райдержадміністрації від 22.01.2015 № 19
“Про стан оплати праці, організацію
роботи щодо регулювання та шляхи
розв’язання проблеми безробіття у
Василівському районі”

Холоша А.І.
Савран З.В.

99

Забезпечення дієвого контролю
за
своєчасністю
виплати
заробітної
плати,
пенсій,
стипендій та інших соціальних
виплат

Розпорядження
голови
райдержадміністрації від 24.07.2013 № 371
«Про стан оплати праці на підприємствах,
установах та організаціях області»; від
18.05.2015 № 167 «Про створення обласної
комісії з питань погашення заборгованості
з
заробітної
плати
(грошового
забезпечення), пенсії, стипендії та інших
соціальних виплат, затвердження її складу
та Положення про неї

Холоша А.І.
Савран З.В.

щочетверга

щомісячно

Холоша А.І.
Савран З.В.

25
1

2

3

4

Продовження додатку
5

100

Контроль
за
дотриманням
законодавства при прийомі
призначенні та виплаті усіх
видів соціальних допомог та
субсидій

Закони України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми», «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям», ЗУ «Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям
інвалідам», постанови КМУ від 21.10.1995
№ 848 «Про спрощення порядку надання
населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово–комунальних
послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового
палива» (зі змінами від 13.03.2013 № 409
(409-2014-П) від 06.08.2014)

протягом
року

Холоша А.І.
Савран З.В.

101

Здійснення
виїзного
обслуговування
населення
району “Мобільним соціальним
офісом”

Наказ міністерства політики України від
14.03.2012 № 137 “Про затвердження
методичних рекомендацій щодо надання
громадянам соціальної підтримки за
принципом “єдиного вікна” та виїзної
роботи “мобільного соціального офісу”

щомісяця

Холоша А.І.
Савран З.В.

102

Контроль
за
дотриманням
законодавства при наданні
пільг ветеранам війни, дітям
війни, пенсіонерам міліції та
іншим категоріям громадян

Закон України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”.
”Про соціальний захист дітей війни” “Про
міліцію та інші”

протягом
року

Холоша А.І.
Савран З.В.

103

Здійснення направлення дітей,
які
потребують
особливої
соціальної уваги та підтримки з
метою оздоровлення у МДЦ
“Артек” та УДЦ “Молода
Гвардія”

Закон України “Про оздоровлення та
відпочинок дітей”, Наказ Мінсоцполітики
України від 20.03.2012 № 155 “Про
порядок
направлення
дітей
для
оздоровлення
та
відпочинку
до
державного
підприємства
України
“Український дитячий центр “Молода
Гвардія” за рахунок бюджетних коштів”,
Наказ Мінсоцполітики України від
20.03.2012 № 154 “Про порядок
направлення дітей для оздоровлення та

протягом
року

Холоша А.І.
Савран З.В.

26
1

2

3
відпочинку до державного підприємства
України “Міжнародний дитячий центр
“Артек” за рахунок державних коштів”

4

Продовження додатку
5

104

Додержання вимог чинного
законодавства щодо надання
комплексної допомоги особам,
які постраждали від торгівлі
людьми

Закон України “Про протидію торгівлі
людьми”, Постанова Кабінету Міністрів
України від 21.03.2012 № 350 “Про
затвердження
державної
цільової
соціальної програми протидії торгівлі
людьми на період до 2015 року”.
Постанова Кабінету Міністрів України від
23.05.2012 № 417 “Про затвердження
Порядку
взаємодії
суб’єктів,
які
здійснюють заходи у сфері протидії
торгівлі людьми”

протягом
року

Холоша А.І.
Савран З.В.

105

Подання
документів
до Указ Президента від 29.06.2001 №
облдержадміністрації
щодо 476/2001 “Про почесні звання України”
представлення
жінок
на
присвоєння почесного звання
України “Мати- героїня”

протягом
року

Холоша А.І.
Савран З.В.

106

Встановлення
статусу Наказ Міністерства України у справах
“Багатодітна родина”, видача сім'ї, молоді та спорту від 29.06.2010 №
посвідчень багатодітної родини 1947, Постанова Кабінету Міністрів
України від 18.04.2012 № 319 “Про
внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 02.03.2010 № 2019

протягом
року

Холоша А.І.
Савран З.В.

107

Забезпечення
санаторно- ПКМУ від 31.03.2015 № 200 «Про
курортним
лікуванням затвердження
Порядку
використання
постраждалих учасників АТО
коштів передбачених у державному
бюджеті на забезпечення постраждалих
учасників АТО санаторно-курортним
лікуванням

протягом
року

Холоша А.І.
Савран З.В.

108

Направлення учасників АТО на Лист Державної служби України у справах
психологічну реабілітацію
ветеранів війни та учасників АТО від
15.10.2015 № 3667/01/08.1-15 «Про

протягом
року

Холоша А.І.
Савран З.В.

27
1

2

3
організацію направлення учасників АТО
на психологічну реабілітацію»

4

Продовження додатку
5

109

Забезпечення
створення
Василівського
районного
координаційного
комітету
сприяння зайнятості населення,
затвердження
складу
представників та Положення
про
нього
співпраці
та
координації роботи з питань
легалізації зайнятості

Розпорядження голови ОДА від 01.06.2016 до 15 липня та
№ 318 «Про створення Запорізького
до 15 січня
обласного
координаційного
комітету
сприяння
зайнятості
населення,
затвердження складу представників та
Положення про нього»

Холоша А.І.
Савран З.В.

110

Направлення учасників АТО на Постанова КМУ від 21.06.2015 № 432 протягом року
професійну адаптацію
«Про затвердження Порядку організації
соціальної та професійної адаптації
учасників антитерористичної операції»

Холоша А.І.
Савран З.В.

111

Ведення
та
систематичне Наказ Мінсоцполітики від 01.07.2016 №
внесення
інформації
до 717
обліково-статистичних карток
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського
піклування,
дітей, які опинилися у складних
життєвих обставинах Єдиної
інформаційно-аналітичної
системи
«Діти».
Ведення
особових справ дітей

постійно

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

Ведення
банку
даних Наказ Мінсоцполітики від 01.07.2016 №
потенційних
усиновителів, 717
опікунів,
піклувальників,
прийомних батьків, батьківвихователів

постійно

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

постійно,
в разі
виявлення

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

116

117 Реалізації права дитини на
сімейне
виховання
щодо
своєчасного обліку дітей, які
можуть бути усиновлені та

Постанова Кабінету Міністрів України від
08.10.2008 № 905 «Про затвердження
Порядку провадження діяльності з
усиновлення та здійснення нагляду за

28
1

2
3
складання анкет відповідно до дотриманням прав усиновлених дітей»
діючого законодавства. Друк
анкет здійснювати з ЄІАС
«Діти»

4

Продовження додатку
5

надання
118 Забезпечити
потенційним усиновлювачам,
кандидатам
в
опікуни,
піклувальники,
прийомним
батькам, батькам-вихователям
інформації про дітей, які
перебувають на обліку в ССД і
видачу направлень для підбору
дітей та відвідування закладів,
де перебувають діти, для
встановлення психологічного
контакту з дитиною

Постанова Кабінету Міністрів України від в разі потреби
08.10.2008 № 905 «Про затвердження
Порядку провадження діяльності з
усиновлення та здійснення нагляду за
дотриманням прав усиновлених дітей»

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

роз’яснювальну
119 Проводити
роботи з громадянами, які
виявили бажання усиновити
дитину, ознайомлюючи їх з
умовами усиновлення, правами
та обов’язками, що виникають
внаслідок усиновлення та інші
питання,
пов’язані
з
усиновленням

Постанова Кабінету Міністрів України від в разі потреби
08.10.2008 № 905 «Про затвердження
Порядку провадження діяльності з
усиновлення та здійснення нагляду за
дотриманням прав усиновлених дітей»

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

обстеження
120 Здійснювати
житлово-побутових
умов
проживання
громадян,
які
виявили бажання усиновити
дитину,
складання
актів
обстеження

Постанова Кабінету Міністрів України від в разі потреби
08.10.2008 № 905 «Про затвердження
Порядку провадження діяльності з
усиновлення та здійснення нагляду за
дотриманням прав усиновлених дітей»

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

121 Готувати висновки на адресу Постанова Кабінету Міністрів України від в разі потреби
суду
про
доцільність 08.10.2008 № 905 «Про затвердження
усиновлення
Порядку провадження діяльності з
усиновлення та здійснення нагляду за

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

29
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3
дотриманням прав усиновлених дітей»

4

Продовження додатку
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здійснення
122 Забезпечити
нагляду за дотриманням прав
дітей, які усиновлені, один раз
на рік протягом трьох перших
років, в подальшому – один раз
на три роки до досягнення
повноліття

Постанова Кабінету Міністрів України від
08.10.2008 № 905 «Про затвердження
Порядку провадження діяльності з
усиновлення та здійснення нагляду за
дотриманням прав усиновлених дітей»

один раз на
рік, термін
відповідно до
рішення суду

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

123 Організація діяльності щодо
влаштування дітей, стосовно
яких усиновлення скасовано
або визнано недійсним

Постанова Кабінету Міністрів України від в разі потреби
08.10.2008 № 905 «Про затвердження
Порядку провадження діяльності з
усиновлення та здійснення нагляду за
дотриманням прав усиновлених дітей»

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

встановлювати
124 Своєчасно
статус дітям-сиротам та дітям,
позбавлених
батьківського
піклування та влаштування їх
до сімейних форм виховання.
Підготовка
відповідних
документів

Постанова Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 № 866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов'язаної із
захистом прав дитини»

постійно,
протягом 2-х
місяців з дня
виявлення

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

своєчасне
125 Забезпечити
прийняття
розпоряджень
голови райдержадміністрації з
питань соціального захисту
дітей (встановлення опіки,
піклування над дітьми, надання
юридичного статусу дітямсиротам та дітям, позбавленим
батьківського
піклування,
продаж,
обмін,
дарування
житла від імені дітей тощо)

Постанова Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 № 866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов'язаної із
захистом прав дитини»

постійно

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

126 Ведення реєстру житла дітей- Постанова Кабінету Міністрів України від
сиріт,
дітей,
позбавлених 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності
батьківського
піклування. органів опіки та піклування, пов'язаної із

постійно

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

30
1

2
3
Ведення статистичної звітності захистом прав дитини»
щодо житла дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування

заходів
щодо
127 Здійснення
захисту майнових та житлових
прав дітей. В разі необхідності
порушувати
питання
про
відновлення прав дитини на
житло. Координація роботи по
постановці на квартирний облік
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, починаючи з 16
років та осіб з числа дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування

Постанова Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 № 866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов'язаної із
захистом прав дитини»

4

Продовження додатку
5

постійно

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

контроль
за Положення про ПС від 26.04.2002 № 565
128 Здійснювати
своєчасною
виплатою (із змінами), Положення про ДБСТ від
державної соціальної допомоги 26.04.2002 № 564» (із змінами)
на прийомних дітей, дітейвихованців
та
грошове
забезпечення
прийомним
батькам, батькам-вихователям
згідно діючого законодавства

щомісяця до
20 числа

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

129 Здійснювати, у межах своєї Положення про ПС від 26.04.2002 № 565
компетенції,
нагляд
за (із змінами), Положення про ДБСТ від
дотриманням
прав
дітей, 26.04.2002 № 564» (із змінами)
переданих на виховання у
прийомні сім’ї га дитячій
будинок
сімейного
типу.
Складати звіти про стан
утримання,
виховання
і
розвитку дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

щорічно

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

31
1

2

контроль
за
130 Здійснювати
одноразовою виплатою на
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, які
досягли 18 річного віку

3

4

Продовження додатку
5

Постанова Кабінету Міністрів України від
25.08.2005 № 823 «Про затвердження
Порядку надання одноразової допомоги
дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського
піклування,
після
досягнення 18-річного віку»

постійно

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

супровід Положення про ПС від 26.04.2002 № 565
131 Юридичний
прийомних сімей, ДБСТ
(із змінами), Положення про ДБСТ від
26.04.2002 № 564» (із змінами)

постійно

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

Держкомархіву
132 Реалізація заходів галузевої Наказ
Програми здійснення контролю 10.11.2009 № 209
за наявністю, станом і рухом
документів НАФ на 2009 –
2019 рр.

від

протягом
року

Таран Ю.А
Карнаух І.С.

заходів
з Закон України «Про Національний
133 Здійснення
формування,
обліку, архівний фонд та архівні установи»
забезпечення належних умов
зберігання документів НАФ

протягом
року

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

заходів
з
134 Здійснення
забезпечення
приймання
документів
НАФ
що
знаходяться
в
архівних
підрозділах установ, понад
встановлені роки

Наказ
Держкомархіву
України
від
29.12.2011 № 139 «Про в життя заходів з
упорядкування та приймання документів
НАФ на постійне зберігання, що
знаходяться в архівних підрозділах
підприємств, установ, організацій понад
встановлені роки»

протягом
року

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

135 Забезпечення вжиття заходів Наказ державного архіву Запорізької
щодо дотримання нормативних області «Про роботу архівних установ в
вимог
охорони
архівних осінньо-зимовий період 2015-2016 років»
приміщень,
економії
енергоресурсів,
надійності
експлуатації інженерних мереж
та
комунікацій,
замкових

протягом
року

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

України

32
1

пристроїв

2

3

заходів
з
136 Здійснення
забезпечення
приймання
документів НАФ
під час
проведення адміністративно територіальної реформи
заходів
137 Здійснення
протипожежного захисту
в архівному відділі

Лист Державного архіву Запорізької
області від 05.06.2015 № 01-25/0368 «Про
збереженість
документів
під
час
проведення
адміністративно
територіальної реформи в Запорізькій
області»

з Наказ Держкомархіву України від
15.08.2012 № 145 «Про посилення
протипожежного захисту в архівних
установах»

138 Надання консультацій органам
місцевого
самоврядування
об’єднаних
територіальних
громад щодо реалізації ними
вимог пп. 10 п. «а» ст. 38
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

Розпорядженням
голови
Запорізької
обласної державної адміністрації від
15.02.2017 № 56 «Про Регіональний план
заходів, спрямованих на популяризацію
європейських
принципів
місцевої
демократії та підтримку добровільного
об’єднання територіальних громад на 2017
рік», лист Державного архіву Запорізької
області від 16.03.2017 № 01-25/0157

здійснення Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР
139 Забезпечення
профілактичних заходів щодо (із змінами)
виявлення та усунення причин і
умов, які сприяють вчиненню
дітьми правопорушень

4

Продовження додатку
5

протягом
року

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

протягом
року

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

протягом
року

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

постійно, в
разі потреби

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

проведення Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР
щомісяця,
140 3абезпечення
профілактичних рейдів «Діти (із змінами), ст. 53 КУ, ЗУ «Про загальну згідно графіка
вулиці», «Урок», «Кризова середню освіту»
сім’я»
тощо
спільно
з
правоохоронними органами та
представниками зацікавлених
служб і організацій

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

Продовження додатку
1
2
3
4
5
Проведення
рейдів
щодо
Закон
України
від
24.01.1995
№
20/95-ВР
щоквартально
Холоша
А.І.
141
виявлення фактів продажу (із змінами)
в разі
Білоконь О.В.
спиртних напоїв, тютюнових
необхідності
виробів
неповнолітнім,
перевірка роботи розважальних
закладів
33

інформування Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР
142 Забезпечити
Василівського відділу поліції, (із змінами)
відділу
освіти
райдержадміністрації про дітей,
які не навчаються, скоїли
злочини, затримані за вживання
наркотичних
речовин,
алкогольних напоїв, бродяжать

постійно, в
разі потреби

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

аналіз
стану Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР
143 Здійснювати
дитячої
злочинності
на
території
району
та
за (із змінами)
результатами вживати заходи
щодо усунення причин, які
призвели до вчинення дітьми
правопорушень

щоквартально

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

144 Готувати необхідні матеріали Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР
для
порушення
перед
відповідними
органами (із змінами)
питання про притягнення до
відповідальності фізичних та
юридичних осіб, які допустили
порушення прав, свобод і
законних інтересів дітей, що
спричинило
їх
стану
бездоглядності

в разі потреби

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

145 Забезпечити ведення обліку Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР
дітей, які опинилися у складних (із змінами)
життєвих обставинах згідно
наказу Міністерства України у

постійно

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

34
1

2
справах сім’ї, молоді та спорту
від 29.07.2009 №2669

3

4

Продовження додатку
5

оперативне Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР
146 Забезпечити
влаштування дітей до центрів (із змінами)
соціально
психологічної
реабілітації дітей області для
надання дитині необхідної
допомоги та вжиття заходів
щодо її подальшої долі

постійно, в
разі потреби

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

147 З’ясування умов проживання та Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР
утримання дітей батьками або (із змінами)
особами, що їх заміняють та
вирішення
питання
про
доцільність
(недоцільність)
повернення їх в сім’ю

постійно

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

148 3абезпечи перевірку стану Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР
виховної роботи з дітьми в (із змінами)
навчальних закладах району, а
також, у разі необхідності –
умови
роботи
працівників
молодше
18
років
на
підприємствах,
установах,
організаціях району всіх форм
власності

щомісяця, в
разі потреби

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

149 Забезпечити надання дозволу Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР
щодо звільнення працівників (із змінами)
молодше
18
років
з
підприємств,
установ,
організацій
всіх
форм
власності;
сприяти
працевлаштуванню
неповнолітніх

в разі потреби

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

35
1
2
3
Виявлення
батьків
або
осіб
що
Закон
України
від
24.01.1995 № 20/95-ВР
150
їх замінюють, які не виконують (із змінами), ст. 53 КУ, Закон України
своїх
обов’язків
та «Про загальну середню освіту»
зловживають
алкогольними
напоями,
наркотичними
засобами
та
своєю
протиправною
поведінкою
сприяють вчиненню дітьми
правопорушень.
Виконання
Закону України «Про освіту» в
частині
охоплення
дітей
шкільного віку навчанням

4
постійно

Продовження додатку
5
Холоша А.І.
Білоконь О.В.

безкоштовному Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР в разі потреби
151 Сприяти
диспансерному обстеженню та (із змінами)
лікуванню неповнолітніх, які
опинились
в
складних
життєвих обставинах

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

152 Участь у судових засіданнях з Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР
питань соціального захисту (із змінами), ЗУ «Про місцеві державні
дітей
адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV

згідно
повісток

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

153 Здійснювати підбір дітей, які Розпорядження голови Василівської РДА
перебувають на обліку в службі
у
справах
дітей
райдержадміністрації
для
оздоровлення влітку 2018 року
та надання списків до УСЗН

травеньсерпень

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

із
зверненнями Закон України «Про звернення громадян»
154 Робота
громадян
155 Готувати проекти відповідей на Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР
запит
обласної
державної (із змінами)
адміністрації, органів місцевого
самоврядування,
а
також
підприємств,
установ,
організацій та громадян з

постійно

Холоша А.І.
Білоконь О.В.
Холоша А.І.
Білоконь О.В.

постійно, в
разі потреби

36
1

2
питань
профілактики
та
запобігання
негативним
проявам
у
дитячому
середовищі

3

4

Продовження додатку
5

III. Заходи на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік
1

Проведення роз’яснювальної Рішення Василівської районної ради від
роботи з провадження районної 25.09.2015 № 3
програми «Сільське подвір’я»

протягом
року

Зайцев В.І.
Кірпіченко Є.Ф.

2

Проведення аналізу виконання Системний
аналіз
можливостей
місцевих
бюджетів
за розширення доходної частини місцевих
підсумками кварталу
бюджетів

протягом
року

Холоша А.І.
Величко Л.В.

3

Організація
роботи
щодо Виконання вимог Бюджетного кодексу
фінансування
видатків
з України
районного бюджету

протягом
року, по мірі
надходження
заявок

Холоша А.І.
Величко Л.В.

4

Контроль
за
дотриманням Виконання вимог Бюджетного кодексу
бюджетного
України
законодавства
в
процесі
формування
та
виконання
місцевих бюджетів згідно з
повноваженнями, визначеними
Бюджетним кодексом України

протягом
року

Холоша А.І.
Величко Л.В.

5

Підготовка та надання на Виконання вимог Бюджетного кодексу
розгляд районної ради проектів України
рішень: «Про затвердження
звіту про виконання районного
бюджету за 2017 рік»;
«Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету
за I квартал 2018 року»;
«Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету

протягом
року

Холоша А.І.
Величко Л.В.

37
3

4

Продовження додатку
5

1

2
за півріччя 2018 року; «Про
затвердження
звіту
про
виконання районного бюджету
за 9 місяців 2018 року»; «Про
районний бюджет на 2019 рік»

6

Формування переліків об’єктів Програма
соціально-економічного
та
і
заходів
(с
подальшим культурного
розвитку
Василівського
моніторингом) щодо залучення району на 2018 рік
субвенцій з різних видів
бюджетів

постійно

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

7

Прийняття участі у розробці Програма
соціально-економічного
та
всіх проектів інвестиційного культурного
розвитку
Василівського
характеру на території району
району на 2018 рік

постійно

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

8

Оновлення бази даних щодо Програма
соціально-економічного
та
кількості ринків, торгівельних культурного
розвитку
Василівського
місць, реалі-зованих послуг на району на 2018 рік
території району

постійно

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

9

Сприяння створенню умов Програма
соціально-економічного
та
розвитку малого та середнього культурного
розвитку
Василівського
бізнесу на території району
району на 2018 рік

постійно

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

10

Створення прийомної сім’ї

Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Положення про
прийомну сім’ю»

протягом
року

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

11

Технічне обстеження пам'яток
археології району

Перевірка стану пам’яток археології

протягом року

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

12

Забезпечити виконання заходів
з забезпечення збереженості
документів НАФ, передбачених
Програмою

Рішення Василівської районної ради
Запорізької області «Про Програму
розвитку архівної справи у Василівському
районі Запорізької області на 2017-2019
роки»

протягом
року

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

38
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13

1

2
3
Інформувати
Василівську Рішення Василівської районної ради
районну раду про хід реалізації Запорізької області «Про Програму
Програми
розвитку архівної справи у Василівському
районі Запорізької області на 2017-2019
рр.»

4
протягом
року

Продовження додатку
5
Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

IV. Засідання колегій, комісій, нарад, семінарів, круглих столів відділів апарату та структурних підрозділів
райдержадміністрації
Організація
проведення З метою оперативного вирішення щопонеділка
Таран Ю.А.
оперативних нарад при голові
актуальних питань
Плюйко Н.О.
райдержадміністрації

2

Організація проведення наради З метою оперативного
при голові райдержадміністрації актуальних питань
з керівниками територіальних
підрозділів центральних органів
виконавчої влади району

вирішення

щопонеділка

Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.

3

Організація проведення наради З метою оперативного
при голові райдержадміністрації актуальних питань
з керівниками органів місцевого
самоврядування району

вирішення

щосереди

Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.

4

Організація
проведення Розпорядження
від
19.05.2014
засідання
колегії № 239 «Про колегію районної
райдержадміністрації
державної адміністрації»

щоквартально

Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.

5

Організація
проведення Розпорядження
голови
засідання методичної ради при райдержадміністрації від 30.12.2010 №
райдержадміністрації
950 «Про методичну раду при районній
державній адміністрації» зі змінами

щоквартально

Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.

6

Здійснення
забезпечення

протягом
року

Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.

організаційного Розпорядження
голови
підготовки
і райдержадміністрації від 07.10.2013 №

1

2
проведення засідань колегії,
нарад
при
голові
райдержадміністрації.
Забезпечення
контролю
за
виконанням прийнятих на них
рішень

3
510 «Про порядок підготовки та
проведення нарад у Василівській
районній
державній
адміністрації
Запорізької області»

4

Продовження додатку
5

7

Організація
координації
и
діяльності міських, селищної,
сільських рад їх виконавчих
комітетів
по
забезпеченню
взаємодії райдержадміністрації
з
органами
місцевого
самоврядування

Розпорядження
голови
райдержадміністрації від 23.11.2016 №
531
«Про
взаємодію
районної
державної адміністрації з органами
місцевого самоврядування» зі змінами

протягом
року

Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.

8

Складання
графіків З метою оперативного
цілодобового
чергування актуальних питань
відповідальних посадових осіб
Василівської
районної
державної адміністрації

вирішення

щопонеділка

Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.

Складання графіку чергування З метою оперативного
на
місяць
відповідальних актуальних питань
посадових осіб
Василівської
районної
державної
адміністрації

вирішення

щомісячно

Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.

Закон
України
«Про
звернення
громадян», Указ 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»

щомісячно

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

голови
10 Проведення засідань експертної Розпорядження
комісії
апарату
районної райдержадміністрації від 20.09.2010 №
державної адміністрації
678 «Про створення експертної комісії

за окремим
графіком

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

39

1.

9

Проведення засідань постійнодіючої комісії з питань розгляду
звернень громадян при голові
райдержадміністрації

4

Продовження додатку
5

вирішення

за окремим
графіком

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

12 Засідання районного комітету з З метою координації дій у вирішені
питань
національно- питань
пов’язаних із національнопатріотичного виховання молоді патріотичним вихованням молоді

щокварталу

Зацев В.І.
Єременко Т.В.

Молодіжної
13 Засідання
громадської
ради
при
Василівській
районній
державній
адміністрації
Запорізької області

щокварталу

Зацев В.І.
Єременко Т.В.

міжвідомчої Виконання плану роботи з правової
14 Засідання
координаційно-методичної ради освіти населення
з правової освіти населення

щоквартально

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

15 Засідання постійної комісії по Аналіз роботи райдержадміністрації з
систематизації
та нормативно - правовими актами
впорядкуванню нормативно правових
актів
райдержадміністрації

щоквартально

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

40
1

2

3
аппарату
районної
державної
адміністрації, затвердження її складу та
Положення про неї»

питань
організації З метою оперативного
11 Розгляд
роботи
зі
зверненнями актуальних питань
громадян, питань контролю за
виконанням
документів
та
виконавської
дисципліни,
організації розгляду запитів
щодо
надання
публічної
інформації
на
апаратних
навчаннях
з
державними
службовцями
райдержадміністрації

З метою залучення молоді до
формування молодіжної політики та
соціально-культурного
розвитку
Василівського району, забезпечення
узгодженості дій у вирішення питань,
пов’язаних із життям молоді та її
участю в усіх сферах життя суспільства

4
щомісячно

Продовження додатку
5
Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

при
голові Аналіз
роботи
та
взаємодії
17 Нарада
райдержадміністрації
з правоохоронних та контролюючими
правоохоронними
та органами з громадськістю
контролюючими органами

кожного
понеділку

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

при
першому Доручення першого заступника голови
18 Наради
заступнику
голови райдержадміністрації
райдержадміністрації з питання
виконання будівельних робіт на
території району

протягом
року

Зайцев В.І.
Кірпіченко Є.Ф.

проведення
19 Організація
засідання комітету доступності
інвалідів
та
інших
мало
мобільних груп населення

протягом
року

Зайцев В.І.
Кірпіченко Є.Ф.

санітарного

протягом
року

Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.

Підготовка об’єктів ЖКГ та соціальної
сфери району до роботи в осінньозимовий період. Моніторинг стану
розрахунків населення за спожиті
житлово-комунальні послуги та стану
проходження
в
районі
осінньозимового періоду 2017/2018 років

протягом
року

Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.

41
1
2
3
Засідання
спостережної
комісії
Сприяння
адаптації
16
при райдержадміністрації
засуджених в суспільстві

Указ Президента України «Про заходи
щодо розв’язання актуальних проблем
осід
з
обмеженими
фізичними
можливостями»

та
проведення Наведення
належного
20 Організація
наради з питання ліквідації стану на території району
сміттєзвалищ
твердих
побутових відходів району
забезпечення
21 Наради щодо
своєчасної підготовки об’єктів
ЖКГ та соціальної сфери
району до роботи в осінньозимовий період 2017/2018 років
та
сталого
проходження
опалювального сезону 20172018 років; стану розрахунків
підприємств теплоенергетики за
спожитий природний газ; стану
розрахунків
населення
за
спожиті
житлово-комунальні
послуги та ряду інших питань

колишніх

42
1
2
3
Організація
та
проведення
Створення
районного
полігону ТПВ
22
наради щодо поводження з
побутовими
відходами
на
території району
та
проведення
23 Організація
наради
щодо
підготовки
паливно-енергетичного
комплексу до роботи в осінньозимовий період 2018-2019 років

ІІ, ІІІ
квартал
року

Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.

24 Організація та проведення нарад Виконання природоохоронних заходів
щодо освоєння обласного та за рахунок обласного та місцевих
місцевих
фондів
охорони фондів ОНПС
навколишнього
природного
середовища

протягом
року

Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.

25 Організація та проведення нарад
з питання стану проходження
опалювального сезону 20182019 років; стану розрахунків
підприємств теплоенергетики за
спожитий природний газ; стану
розрахунків
населення
за
спожиті
житлово-комунальні
послуги

Моніторинг
стану
розрахунків
населення
за
спожиті
житловокомунальні
послуги
та
стану
проходження
в
районі
осінньозимового періоду 2016/2017 років

протягом
року

Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.

стану
надходжень
та
26 Організація та проведення нарад Аналіз
з питань виконання доходної та використання
коштів
районного
видаткової частини районного бюджету
бюджету

протягом
року

Холоша А.І.
Величко Л.В.

щомісячно

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

щоквартально

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

та
проведення
27 Організація
засідань Координаційної ради з
питань
розвитку
підприємництва

Належний стан підготовки паливноенергетичного комплексу до роботи в
осінньо-зимовий період 2017-2018
років

4
протягом
року

Продовження додатку
5
Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.

Розпорядження голови РДА 22.03.2016
№ 143 «Про створення районної
Координаційної ради з питань розвитку
підприємництва та складу до неї»

28 Проведення засідань районної Розпорядження голови ОДА від
Координаційної ради з питань 27.11.2006 № 470 «Про створення

43
1

2
розвитку підприємництва

3
обласної координаційної ради з питань
розвитку
підприємництва
та
затвердження її складу»

4

Продовження додатку
5

29 Організація та проведення Дня Лист Запорізької облдержадміністрації
підприємця у районі

вересень

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

30 Організація участі делегації Лист-запрошення Запорізької міської
Василівського
району
у ради
Покровському
ярмарку
м.
Запоріжжя

жовтень

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

конкурсів
на Прийняття на посади державної служби
31 Проведення
заміщення вакантних посад відповідно до Закону України від 10
державної служби
грудня 2015 року № 889 «Про державну
службу» та відповідно до Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад
державної
служби,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України від 25.03.2016 № 246

протягом року

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

32 Проведення апаратних навчань З метою висвітлення інформації та
для
державних службовців обговорення кадрових питань
структурних
підрозділів
райдержадміністрації
та
її
апарату

щомісяця

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

засідань
Ради З
метою
надання
33 Проведення
оборони по роботі з кадрами
рекомендацій

методичних

протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

своєчасну З метою
впровадження прозорих
34 Забезпечити
підготовку
інформації
до механізмів обліку вакантних посад
відділу
кадрової
роботи державних службовців та їх заповнення
облдержадміністрації
щодо
наявності вакансій на посади
державної служби

протягом
року

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

35 Забезпечити подання до відділу З метою визначення рівня кадрової
кадрової
роботи роботи та роботи з кадровим резервом

до 25 січня

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

4

Продовження додатку
5

підготовку
та Закон України «Про місцеві державні
36 Забезпечити
нагородження
Почесними адміністрації», розпорядження голови
грамотами райдержадміністрації райдержадміністрації від 01.03.2005 №
107 «Про затвердження порядків
представлення до нагородження»

протягом
року

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

організаційних Забезпечення
належного
37 Засідання
комітетів з нагоди проведення проведення заходів
державних свят, пам’ятних дат

рівня

протягом
року

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

діяльності
Кабінету

протягом
року

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

в
засіданнях Консолідація суспільсьва, виховання
39 Участь
Консультативної ради учасників патріотизму
АТО

протягом року

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

Комітету Консолідація суспільсьва
40 Засідання
громадського контролю за діями
влади

протягом року

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

41 Засідання координаційної ради з Консолідація суспільсьва, виховання
питань розвитку волонтерства
патріотизму

протягом року

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

42 Засідання районної комісії з
питань техногенно-екологічної
безпеки
та
надзвичайних
ситуацій

протягом року
(за планом
роботи комісії
та при

Холоша А.І.
Гузенко В.І.

44
1

2
облдержадміністрації
аналітичних матеріалів про стан
кадрової роботи та моніторингу
якісного
складу
кадрового
резерву на посади державної
служби, якості підготовки та
ефективності його використання
в райдержадміністрації

3

сутності
38 Проведення засідань «круглого Роз’яснення
столу» з актуальних питань Президента
України,
життєдіяльності громадянського Міністрів України тощо
суспільства

Закон України «Про місцеві державні
адміністрації»,
Кодекс
цивільного
захисту України від 02.10.2012 № 5403VІ, постанова КМУ від 17.06.2015 №

45
1

Продовження додатку
5

2

3
409 «Про затвердження Типового
положення про регіональну та місцеву
комісію
з
питань
техногенноекологгічної безпеки і надзвичайних
ситуацій», розпорядження голови ОДА
від 26.01.2016 № 16 «Про створення
регіональної
комісії
з
питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, затвердження її
посадового складу та Положення про
неї», розпорядження голови РДА від
06.04.2016 № 177 «Про створення
місцевої комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, затвердження її складу та
Положення про неї»

4
необхідності)

43 Засідання районної комісії з
організації заходів, пов’язаних
із
проведенням
технічної
інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту

Закон України «Про місцеві державні
адміністрації»,
Кодекс
цивільного
захисту від 02.10.2012 № 5403,
розпорядження голови ОДА
від
09.08.2016 № 496 «Про проведення у
2016-2018 роках технічної інвентарі
захисних споруд цивільного захисту»,
розпорядження голови РДА
від
25.08.2016 № 423 «Про проведення у
2016-2018 роках технічної інвентарі
захисних споруд цивільного захисту»
(зі змінами)

протягом
року

Холоша А.І.
Гузенко В.І.

районного
44 Засідання
оперативного штабу з ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій
у
Василівському
районі, пов’язаних з можливими
несприятливими
умовами
осінньо-зимового
періоду
2017/2018 років

Закон України «Про місцеві державні
адміністрації»,
Кодекс
цивільного
захисту України від 02.10.2012 № 5403VІ, Положення про єдину державну
систему
цивільного
захисту,
затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 09.01.2014 № 11,
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 01.11.2016 №

протягом
зимового
періоду

Холоша А.І.
Гузенко В.І.

46
1

2

3
636 «Про роботу органів управління та
сил цивільного захисту області із
запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
можливими несприятливими умовами
осінньо-зимового періоду 2016/2017
років
у
Запорізькій
області»,
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 12.10.2017 №
418 «Про роботу органів управління та
сил цивільного захисту області із
запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
можливими несприятливими умовами
осінньо-зимового періоду 2017/2018
років у Василівському районі»

4

Продовження додатку
5

районного Закон України «Про місцеві державні
протягом
45 Засідання
оперативного
штабу
з адміністрації»,
Кодекс
цивільного весняно-літного
координації дій з проведення захисту від 02.10.2012 № 5403
періоду
заходів та мінімізації можливих
негативних
наслідків
надзвичайних
ситуацій,
пов’язаних
із
пожежною
небезпекою

Холоша А.І.
Гузенко В.І.

46 Засідання районної комісії з Закон України «Про місцеві державні
питань євакуації
адміністрації»,
Кодекс
цивільного
захисту від 02.10.2012 № 5403,
Постанова КМУ
від
30.10.2013 № 841 «Про затвердження
Порядку проведення евакуації у разі
загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру», розпорядження
голови ОДА від 17.02.2016 № 76 «Про
створення обласної комісії з питань
евакуації, затвердження її посадового
складу та Положення про неї»,

Холоша А.І.
Гузенко В.І.

протягом
року

47
1

Продовження додатку
5

2

3
розпорядження
голови
РДА
від
11.03.2016 № 126 «Про створення
районної комісії з питань евакуації,
затвердження її посадового складу та
Положення про неї»

4

47 Засідання районного штабу з
координації дій щодо пропуску
льодоходу, повені та паводків у
2018 році

Закон України «Про місцеві державні
адміністрації»,
Кодекс
цивільного
захисту України від 02.10.2012 № 5403VІ, Положення про єдину державну
систему
цивільного
захисту,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.01.2014 № 11

березень

Холоша А.І.
Гузенко В.І.

та
проведення З питань: підготовки та проведення
48 Організація
семінару-наради
з весняно-польових робіт;
сільгосптоваровиробниками
фінансування
та
кредитування
сільгосптоваровиробників у 2018 році, з
залученням банків, кредитних спілок та
зернотрейдерів. З питань створення
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів

протягом
року

Зайцев В.І.
Самойленко В.В.

та
проведення З питань збирання ранніх зернових
49 Організація
семінару-наради «День поля культур
2018»

червень

Зайцев В.І.
Самойленко В.В.

та
проведення Підбиття підсумків збирання ранніх
50 Організація
семінару-наради «День поля»
зернових культур та проведення
збирання технічних культур

серпень

Зайцев В.І.
Самойленко В.В.

та
проведення
51 Організація
засідань робочої групи з
проведення операції «Врожай 2017»

І квартал

Зайцев В.І.
Самойленко В.В.

Розпорядження
голови
облдержадміністрації від 15.02.2017 №
55 «Про організацію проведення
операції «Врожай - 2017»»

голови квітень-травень
52 Нарада з питання охорони Розпоряддження
рибних ресурсів у 2018 році
облдержадміністрації «Про організацію
проведення двомісячника з охорони

Зайцев В.І.
Самойленко В.В.

4

Продовження додатку
5

48
1

2

3
рибних ресурсів у 2018 році»

конкурсу
з Розпорядження
голови
53 Проведення
перевезення
пасажирів
на державної адміністрації
приміських
автобусних
маршрутах
загального
користування, що не виходять
за межі території Василівського
району Запорізької області

обласної

у разі
необхідності

Холоша А.І.
Чабан В.В.

залізничних Розпорядження
голови
54 Обстеження
переїздів на території району державної адміністрації
щодо забезпечення безпеки
руху

районної

щомісячно

Холоша А.І.
Чабан В.В.

та
проведення Згідно плану роботи на 2018 рік
55 Організація
засідання ради відділу культури
і туризму

щоквартально

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

56 Організація та проведення
семінарів клубних працівників

Згідно плану роботи на 2018 рік

щоквартально

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

проведення Згідно плану роботи на 2018 рік
бібліотечних

щоквартально

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

протягом
року

Зайцев В.І.
Задорожна Н.В.

57 Організація
семінарів
працівників
49

та

Засідання колегії відділу освіти

Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.03.1999 № 347 «Про внесення
змін і доповнень до Типового
положення про управління освіти
обласної,
Київської
та
Севастопольської міської державної
адміністрації і затвердження Типового
положення про відділ освіти районної,
районної у мм. Києві та Севастополі
державної
адміністрації»
(п.11),
положення про колегію відділу освіти
Василівської райдержадміністрації від
10.04.2007

4

Продовження додатку
5

49
1

2

3

50

Нарада
для
керівників Відповідно до плану роботи відділу
навчальних закладів
освіти на 2018 рік

протягом
року

Зайцев В.І.
Задорожня Н.В.

51

Семінари для директорів ЗНЗ, Відповідно до плану роботи відділу
завідуючих ДНЗ та керівників освіти на 2018 рік
РЦМК

протягом
року

Зайцев В.І.
Задорожня Н.В.

52

Проведення семінару –навчання Відповідно до Календарного плану лютий
реєстраторів для проведення підготовки та проведення в 2018 році в
реєстрації випускників ЗНЗ 11-х Запорізькій області ЗНО
класів
для
проходження
основної сесії ЗНО -2018

Зайцев В.І.
Задорожня Н.В.

53

Добір
залучених
осіб, Відповідно до Календарного плану січень-квітень
коригування та оновлення бази підготовки та проведення в 2018 році в
даних
педагогічних Запорізькій області ЗНО
працівників, які залучатимуться
до проведення пробної та
основної сесії ЗНО

Зайцев В.І.
Задорожня Н.В.

54

Проведення пробної сесії ЗНО- Відповідно до Календарного плану
2018
підготовки та проведення в 2018 році в
Запорізькій області ЗНО

квітень

Зайцев В.І.
Задорожня Н.В.

55

Проведення основної сесії ЗНО- Відповідно до Календарного плану
2018
підготовки та проведення в 2018 році в
Запорізькій області ЗНО

травеньчервень

Зайцев В.І.
Задорожня Н.В.

56

Підготовка та інформаційно- Відповідно до Календарного плану
методична
підтримка підготовки та проведення в 2018 році в
працівників,
залучених
до Запорізькій області ЗНО
роботи на пунктах реєстрації
ЗНЗ та тестування, процесу
реєстрації на пробну та основну
сесії тестування

січень-червень

Зайцев В.І.
Задорожня Н.В.

57

Висвітлення
питання Відповідно до Календарного плану
проведення та підготовки до підготовки та проведення в 2018 році в

січень-червень

Зайцев В.І.
Задорожня Н.В.

50
1

58

59

2
3
ЗНО
в
засобах
масової Запорізькій області ЗНО
інформації (районній газеті)
Засідання районних циклових Відповідно
до
плану
роботи
методичних комісій вчителів- комунального закладу
«Науковопредметнників
методичний
центр»
Василівської
районної ради Запорізької області
Засідання районної циклової Відповідно
до
плану
роботи
методичної
комісії комунального закладу
«Науковобібліотекарів ЗНЗ
методичний
центр»
Василівської
районної ради Запорізької області

4

Продовження додатку
5

протягом року

Зайцев В.І.
Задорожня Н.В.

березень

Зайцев В.І.
Задорожня Н.В.

60

Нарада для вчителів предмета Закон України «Про загальну середню квітень-травень
«Захист
Вітчизни»
щодо освіту», відповідно до плану роботи
організації та проведення НПЗ відділу освіти та РВК на 2018 рік
серед учнів (юнаків) випускних
класів

Зайцев В.І.
Задорожня Н.В.

61

Атестація
працівників
закладів району

Зайцев В.І.
Задорожня Н.В.

62

Комісія з питань захисту прав Постанова КМУ від 24.09.2008 №866
дитини
«Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини»

щомісяця

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

63

Проведення
засідань Закон України «Про органи і служби у
координаційних рад, семінарів, справах дітей та спеціальні установи
нарад, «круглих столів» з для дітей»
питань,
що
стосуються
діяльності служби у справах
дітей

в разі потреби

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

педагогічних Відповідно до наказу відділу освіти січень-березень
навчальних райдержадміністрації від 18.10.2016 №
314 «Про затвердження списків та
графіку
проходження
атестації
педагогічними
працівниками
дошкільних,
загальноосвітніх
та
позашкільних навчальних закладів
районуу 2018-2019 навчальному році»

1
64

2
3
Участь
в
організації
і Закон України «Про органи і служби у
проведенні в районі Дня захисту справах дітей та спеціальні установи
дітей
для дітей»

4
червень

Продовження додатку
5
Холоша А.І.
Білоконь О.В.

65

Організація районних заходів, Закон України «Про місцеві державні
присвячених
Дню
Святого адміністрації»
Миколая для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

грудень

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

66

Організація
святкування
усиновлення

вересень

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

67

Забезпечення
організаційних Закон України «Про добровільні
заходів щодо співпраці служби об’єднання територіальних громад»
у справах дітей з об’єднаними
територіальними громадами

щоквартально

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

68

Засідання експертної
архівного відділу

протягом
року,
щомісяця

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

69

Засідання районної комісії з
питань
погашення
заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення)
пенсій,
стипендій,
інших
соціальних виплат

щомісяця

Холоша А.І.
Савран З.В.

70

Засідання

щомісяця

Холоша А.І.

51

в

заходів
районі

комісії

із Закон України «Про місцеві державні
Дня адміністрації»

комісії Закон України «Про Національний
архівний фонд та архівні установи»,
Типове положення про експертну
комісію архівного відділу районної
державної адміністрації, затвердженого
Наказом Міністерства юстиції України
від 19.06.2013 №1226/5, Положення про
експертну комісію архівного відділу
райдержадміністрації
Розпорядження
голови
райдержадміністрації від 16.05.2016 №
244 «Про створення районної комісії з
питань погашення заборгованості з
заробітної
плати
(грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат, затвердження
її складу та Положення про неї»

по Розпорядження

голови

1

2
призначенню та виплаті всіх
видів соціальних допомог та
пільг Василівської районної
державної адміністрації

3
райдержадміністрації від 16.02.2010 №
117 «Про створення районної комісії з
питань
призначення
населенню,
малозабезпеченим громадянам всіх
видів соціальної допомоги та пільг,
затвердження її складу та Положення
про неї ( зі змінами) та розпорядження
голови РДА від 02.03.2015 № 80 «Про
затвердження Складу районної комісії з
питань
призначення
населенню,
малозабезпеченим громадянам всіх
видів соціальної допомоги та пільг

4

Продовження додатку
5
Савран З.В.

71

Засідання районної комісії з
питань
призначення
(відновлення)
соціальних
виплат
внутрішньо
переміщеним особам

Постанова Кабінету Міністрів України
№ 365 від 08.06.2016 «Деякі питання
здійснення
соціальних
виплат
внутрішньо переміщеним особам»,
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 07.07.2016 №
357 «Про створення районної комісії з
питань призначення (відновлення)
соціальних
виплат
внутрішньо
переміщеним особам та створення
робочої групи щодо здійснення
контролю за проведенням соціальних
виплат
внутрішньо
переміщеним
особам за місцем їх фактичного
проживання/перебування на території
Василівського району

за потребою

Холоша А.І.
Савран З.В.

72

Проведення
Координаційної
ради
з
питань
взаємодії
суб’єктів соціальної роботи із
сім’ями, які
опинилися в
складних життєвих обставинах,
гендерної рівності, протидії
торгівлі людьми та насильства в
сім'ї

Розпорядження
голови
райдержадміністрації від 18.04.2013 №
173
«Про створення районної
координаційної ради з питань взаємодії
суб’єктів соціальної роботи із сім’ями,
які опинилися в складних життєвих
обставинах,
гендерної
рівності,
протидії торгівлі людьми та насильства
в сім'ї у Василівському районі та

щомісяця

Холоша А.І.
Савран З.В.

52
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1

2

3
затвердження її складу і Положення
про неї»

4

Продовження додатку
5

V. Організаційно - масові заходи ( комплексні та цільові перевірки, брифінги, конкурси, фестивалі, концерти,
святкові заходи)
1

Організація та забезпечення
проведення
комплексних
перевірок
делегованих
повноважень
роботи
виконавчих
комітетів
Дніпрорудненської
міської,
Кам'янської,
Скельківської,
Верхньокриничанської
сільських рад Василівського
району

Закон України «Про місцеві державні
адміністрації», Закон України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
постанова Кабінету Міністрів України
від 09.03.99 № 339 «Про затвердження
Порядку контролю за здійсненням
органами місцевого самоврядування
делегованих
повноважень
органів
виконавчої влади» зі змінами та
доповненнями, розпорядження голови
облдержадміністрації від 01.09.2011 №
359 «Про Порядок контролю за
здійсненням
органами
місцевого
самоврядування Запорізької області
делегованих
повноважень
органів
виконавчої влади», розпорядженням
голови
райдержадміністрації
від
12.09.2011 № 623 «Про Порядок
контролю за здійсненням органами
місцевого
самоврядування
Василівського району делегованих
повноважень органів виконавчої влади»
зі змінами

щоквартально

Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.

2

Організація
і
проведення
цільових перевірок діяльності
виконавих комітетів міських,
селищної та сільських рад
району

Розпорядження голови Василівської
райдержадміністрації від 15.12.2017 №
510 «Про План здійснення контролю за
виконанням
органами
місцевого
самоврядування Василівського району
делегованих
повноважень
органів
виконавчої влади на 2018 рік»

протягом року

Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.

54
1
3

2
Забезпечення
проведення
заходів щодо програм:
«Районна цільова програма
«Молодь Василівщини на 20172021 роки»:
районний
молодіжний
фестиваль
естрадного
мистецтва «Зорепад»;
спортивне свято «Велодень»;
святкові заходи приурочені до
дня молоді;
районний конкурс «Студент
року».
«Районна
програма
патріотичного виховання молоді
на 2017 – 2021 роки:
районний етап Всеукраїнської
військово-патріотичної
спортивної
гри
«Сокіл»
(«Джура»);
районний тур фізкультурнопатріотичнний
фестивалю
«Козацький гарт»;
районний
Всеукраїнський
спортивно-масовий захід серед
дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя»;
районний
етап
культурномистецьких
заходів
«Спадщина», «Таланти твої,
Запорізький краю!».
«Програм розвитку фізичної
культури
і
спорту
у
Василівському районі на 20172021 роки:
районна комплексна спартакіада
серед учні загальноосвітніх
навчальних закладів «Веселі

3
Виконання комплексу заходів Програм
сприятиме
розвитку
молодіжної
політики району, розвитку громадськопатріотичного,
військовопатріотичного,
духовно-морального
виховання молоді, а також створення
сприятливих умов для залучення
широких верств населення до масового
спорту,
популяризації
здорового
способу життя

4
протягом року

Продовження додатку
5
Зайцев В.І.
Єременко Т.В.

55
1

2
старти»;
районна спартакіада до Дня
фізичної культури та спорту
України;
участь в обласній спартакіаді
серед державних службовців

4

Проведення брифінгів голови
райдержадміністрації, зустрічей
з волонтерами, громадськими
активістами, учаниками АТО

5

Урочисті районні заходи
нагоди державних свят

3

4

Продовження додатку
5

Реалізація
принципу
відкритості
діяльності влади, інформування з
питань реалізації соціальних ініціатив
президента України

Протягом
року

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

з Виховання почуття патріотизму у
громадян
району,
консолідація
суспільства

Протягом
року

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

6

Підготовка до проведення та Кодекс цивільного захисту України від
участь сил цивільного захисту 02.10.2012 № 5403-VІ
району
у
навчаннях
та
тренуваннях

протягом
року

Холоша А.І.
Гузенко В.І.

7

Надання допомоги у підготовці
та
організація
проведення
спеціальних об’єктових навчань
(тренувань) з питань цивільного
захисту
на
підприємствах,
установах
та
організаціях,
розташованих
на
території
району

протягом 2017
року

Холоша А.І.
Гузенко В.І.

Кодекс цивільного захисту України від
02.10.2012 № 5403-VІ, Постанова КМУ
від
26.06.2013
№443
«Про
затвердження Порядку підготовки до
дій за призначенням органів управління
та сил цивільного захисту», Наказ МВС
України від 11.09.2014 №934 «Про
затвердження порядку організації та
проведення спеціальних об’єктових
навчань і тренувань з питань
цивільного захисту», Наказ керівника
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ голови
облдержадміністрації
від
27.09.2017 №11 «Про організацію та
проведення спеціальних об’єктових
навчань і тренувань з питань
цивільного захисту у 2018 році»

56
3
роботи Закон України
«Про
самоврядування в Україні»

Продовження додатку
4
5
місцеве щоквартально
Холоша А.І.
Білоконь О.В.

1
8

2
Перевірка
опікунських рад

9

Комплекс заходів, присвячених Згідно плану роботи на 2018 рік
Новорічним
та
різдвяним
святам, новорічні ранки, уроки
народознавства, театралізовані
вистави, театралізовані дійства

січень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

10 Урочисті заходи, присвячені Відповідно до Указу Президента
Дню Соборності України: уроки України від 13 листопада 2014 року
історії, виставки, тематичні №871/2014
полиці

січень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

11 Комплекс заходів
пам’яті Героїв Крут

Дня Відзначення пам’ятної дати

січень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

12 Цикл заходів до Міжнародного Відзначення пам’ятної дати
Дня пам’яті жертв Голокосту

січень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

13 Цикл заходів до Дня Героїв
Небесної Сотні

лютий

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

15 лютого

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

15 Заходи
з
відзначення Відзначення державного свята
Міжнародного дня прав жінок і
миру

березень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

16 День пам’яті Т. Г. Шевченка

9 березня

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

17 Комплекс заходів, присвячений Вшанування пам’яті постраждалих від
трагедії на Чорнобильській АЕС аварії на ЧАЕС

26 квітня

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

18 Урочистості присвячені
памяті та примирення

8 травня

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

до

Відзначення пам’ятної дати

14 Заходи з відзначення Дня Відзначення пам’ятної дати
вшанування учасників бойових
дій на території інших держав

Відзначення пам’ятної дати

Дню Відзначення державного свята

57
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2

3

4

Продовження додатку
5

19 Урочистості присвячені Дню Відзначення державного свята
Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні

9 травня

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

20 Заходи у зв’язку з Днем пам’яті Відзначення пам’ятної дати
жертв політичних репресій

17 травня

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

Дня Відзначення державного свята

травень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

22 Розважально – ігрова програма Відзначення державного свята
присвячена Міжнародному Дню
захисту дітей

1 червня

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

23 Святковий концерт з нагоди Відзначення професійного свята
дня медичного працівника

червень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

24 Заходи у зв’язку з Днем Відзначення пам’ятної дати
скорботи та вшанування пам’яті
жертв війни в Україні

22 червня

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

25 День державної служби

Відзначення професійного свята

23 червня

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

26 Заходи до Дня молоді

Підтримка активної молоді

червень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

28 червня

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

липень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

15 липня

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

21 Заходи з відзначення
матері, Дня сім’ї

27 Комплекс заходів, присвячених Відзначення державного свята
Дню Конституції України
28 Театралізоване
свято, Відзначення свята
присвячене народному святу
Івана Купала
29 Цикл
заходів
до
Дня Відзначення державного свята
проголошення Декларації про
державний суверенітет України

4
липень

Продовження додатку
5
Зайцев В.І.
Калініна Н.В.
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2
3
30 Урочистості до Дня міста Відзначення свята
Дніпрорудне та Дня працівників
металургійної
ті
гірничодобувної промисловості
31 Комплекс заходів до Дня
Державного Прапора України

Відзначення пам’ятної дати

23 серпня

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

32 Комплекс заходів до Дня
Незалежності України

Відзначення державного свята

24 серпня

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

33 День знань

Відзначення свята

01 вересня

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

вересень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

вересень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

жовтень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

37 Комплекс заходів до Дня людей Вшанування людей похилого віку і
похилого віку
ветеранів

жовтень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

38 Комплекс заходів до
українського козацтва

Дня Відзначення пам’ятної дати

жовтень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

39 Цикл заходів з відзначення Дня Відзначення пам’ятної дати
визволення України у роки
Другої світової війни

жовтень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

40 Святковий концерт до Дня Відзначення професійного свята
працівників соціальної сфери

жовтень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

41 Цикл заходів до Дня захисника Відзначення державного свята
України, вшанування воїнів
АТО

жовтень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

34 Комплекс заходів
партизанської слави
35

до

Дня Відзначення пам’ятної дати

Комплекс
заходів
до Відзначення професійного свята
Всеукраїнського Дня бібліотек

36 Заходи до Дня міста

Згідно плану роботи на 2018 рік

59
1

2

42 Комплекс заходів
Гідності та Свободи

3

листопад

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

листопад

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

44 Заходи у зв’язку з Днем пам’яті Відзначення пам’ятної дати
жертв голодоморів в Україні

листопад

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

45 Всеукраїнський
день Відзначення професійного свята
працівників
культури
та
аматорів народного мистецтва

листопад

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

46 Комплекс заходів до
Збройних Сил України

грудень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

47 Комплекс
заходів
до Вшанування людей з обмеженими
Міжнародного Дня інвалідів
фізичними можливостями

грудень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

48 Комплекс заходів до Дня Вшанування
учасників
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
наслідків
аварії
на
Чорнобильській АЕС

грудень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

19 грудня

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

19 грудня

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

51 Новорічні ранки для дітей Відзначення свята
установ,
шкіл,
організацій
району «Новорічні пригоди»

грудень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

52 Розважальна
програма

грудень

Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

43

до

4

Дня Відзначення державного свята

Продовження додатку
5

Святковий концерт до Дня Відзначення професійного свята
працівників
сільського
господарства

49 Заходи з відзначення
Святого Миколая
50 Відкриття районної ялинки
«Ялинкове сяйво»

Дня Відзначення державного свята

Дня Соціальна підтримка
категорій сімей
Відзначення свята

новорічна Відзначення свята

ліквідації

незахищених

1
2
3
53 Заходи в рамках відродження Відзначення національної української
національної
української культури
культури в бібліотеках району

4
грудень

Продовження додатку
5
Зайцев В.І.
Калініна Н.В.

54

Організоване
закінчення Закон України «Про загальну середню
2017/2018 навчального року, освіту»
підготовка до проведення
державної

березень

Зайцев В.І.
Задорожна Н.В.

55

Районний
етап Відповідно до плану роботи відділу
Всеукраїнського
дитячо- освіти на 2018рік
юнацького
спортивномасового заходу «Олімпійське
лелеченя»

січень

Зайцев В.І.
Задорожна Н.В.

56

Районний етап фізкультурно- Відповідно до плану роботи відділу
патріотичної гри «Козацький освіти на 2018 рік
гарт»

січень

Зайцев В.І.
Задорожна Н.В.

57

Здійснювати
правильність
законодавства
призначенні
пенсій

нагляд
за
застосування
при
(перерахунку)

Виконання п. 3 2 Порядку здійснення згідно графіків
нагляду
за
додержанням
вимог погоджених із
законодавства під час призначення управлінням
(перерахунку) та виплати пенсій
ПФУ
органами Пенсійного фонду України,
затвердженого наказом Міністерства
праці та соціальної політики України і
Пенсійного
Фонду
України
від
04.07.2002 № 308/54 (із внесеними
змінами згідно із Наказом від
04.02.2004 № 25/8)

Холоша А.І.
Савран З.В.

58

Здійснювати
нагляд
за
правильність та своєчасністю
нарахування,
виплати
та
припинення виплати пенсій

Виконання п. 3 2 Порядку здійснення згідно графіків
нагляду
за
додержанням
вимог погоджених із
законодавства під час призначення управлінням
(перерахунку) та виплати пенсій
ПФУ
органами Пенсійного фонду України,
затвердженого наказом Міністерства
праці та соціальної політики України і
Пенсійного
Фонду
України
від

Холоша А.І.
Савран З.В.

60

3
04.07.2002 № 308/54 (із внесеними
змінами згідно із Наказом від
04.02.2004 № 25/8)

4

Продовження додатку
5

61
1

2

59

Здійснення
заходів
з
підвищення
кваліфікації
працівників служб діловодства
та архівних підрозділів

Проведення нарад семінарів, нарад,
лекцій щодо впровадження нових
нормативно-правових актів з питань
архівної справи і діловодства

протягом
року

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

60

Проведення
комплексних Закон України «Про Національний
перевірок стану діловод-ства архівний фонд та архівні установи»
та архівної справи
в
установах: Управління Державної казначейської служ-би
у Василівському районі, КУ
«Василівська
районна
центральна лікарня», Дніпрорудненський профес-ійний
ліцей,
Дніпроруд-ненський
індустріальний технікум, ВСП
«Василів-ський
коледж
Таврійського
агротехнологічного
університету»,
відділ
освіти
райдержадміністрації, відділ
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

протягом
року

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Ю.А. Таран

Заступник керівника апарату,
начальник організаційного відділу
апарату райдержадміністрації

Н.О. Плюйко

