ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
29.12. 2017 № 550
ПЛАН
роботи Василівської районної державної адміністрації Запорізької області на І квартал 2018 року
№
з/п
1
1

2

3

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

2

3

Термін
виконання
4

І. Питання для розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації
Про
результати
проведення Розпорядження голови райдержадміністрації від
Протягом
комплексної
перевірки 03.11.2017 № 445 «Про виконання делегованих
кварталу
делегованих повноважень Законом повноважень органів виконавчої влади виконавчим
України
«Про
місцеве комітетом Балківської сільської ради Василівського
самоврядування
в
Україні» району Запорізької області»
діяльності виконавчого комітету
Балківської сільської ради
Про підсумки роботи шодо Закон України «Про звернення громадян», Указ
розгляду звернень громадян у Президента України від 07.02.2008 № 109/2008
райдержадміністрації
«Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права
на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування»
Про організації контролю за Постанова Кабінету Міністрів України від
виконанням документів та стану 16.09.2004 № 1208 «Про внесення змін до
виконавської
дисципліни
у постанови Кабінету Міністрів України від
райдержадміністрації
21.08.2000 № 1290

Відповідальні
виконавці
5
Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

2

4

5

Про стан реалізації державної
кадрової політики в Василівській
районній державній адміністрації
Запорізької області у 2018 році
Про підсумки виконання місцевих
бюджетів за 2017 рік

Продовження додатку

З метою реалізації завдань у сфері державної
кадрової політики, визначеними актами і
дорученнями Президента України

Протягом
лютого

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

Аналіз стану надходжень та використання коштів
місцевих бюджетів

Березень

Холоша А.І.
Величко Л.В.

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
Таран Ю.А.
Здійснення заходів щодо розгляду Закон України «Про звернення громадян», Указ За окремим
Президента України від 07.02.2008 № 109/2008
графіком
звернень громадян:
Живиця О.В.
першочергові заходи щодо забезпечення
заслуховування
особистих «Про
реалізації
та гарантування конституційного права
доповідей керівників структурних на звернення
до органів державної влади та органів
підрозділів райдержадміністрації, місцевого самоврядування»
установ організацій району, голів
міськселсільвиконкомів
перед
головою райдержадміністрації;
проведення засідань постійно- Розпорядження голови райдержадміністрації від Щомісяця
діючої комісії з питань розгляду 10.10.2012 № 673 «Про затвердження Порядку
звернень громадян при голові розгляду письмових звернень громадян у
Василівській районній державній адміністрації
райдержадміністрації;
Запорізької області» зі змінами
здійснення перевірок дотримання Розпорядження голови райдержадміністрації від
законодавства
про
звернення 15.11.2011 № 798 «Про затвердження Порядку За окремим
графіком
особистих
прийомів
громадян
громадян
в
структурних проведення
підрозділах райдержадміністрації, керівництвом Василівської районної державної
органах місцевого самоврядування адміністрації Запорізької області»
та
територіальних
органах
виконавчої влади;
здійснення
систематичного Розпорядження голови райдержадміністрації від
Протягом
аналізу, узагальнення поданих 16.10.2015 № 491 «Про затвердження Порядку
кварталу
звернень громадян, інформування опрацювання усних звернень громадян, що
голови райдержадміністрації про надійшли за допомогою засобів телефонного
дотримання першим заступником, зв’язку у Василівській районній державній

3

2

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

адміністрації Запорізької області»

Удосконалення _т._т из 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 та сільських
радах та територіальним органам
центральних органів виконачої

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

Продовження додатку

За окремим
графіком
Розпорядження голови райдержадміністрації від
28.02.2008 № 188 «Про створення комісії з питань
розгляду звернень громадян у Василівській
райдержадміністрації та затвердження її складу»

Розпорядження голови райдержадміністрації від
02.09.2014 № 407 «Про порядок здійснення
моніторингу
виконавської
дисципліни
в
Василівській районній державній адміністрації
Запорізької області»

Протягом
кварталу

За окремими
графіками

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

4

3

4

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
Забезпечення
організації Постанова Кабінету Міністрів України від
діловодства
в
апараті 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової
райдержадміністрації
інструкції з діловодства у центральних органах
виконавчої влади»;
розпорядження голови райдержадміністрації від
27.02.2012 № 132 «Про затвердження Інструкції з
діловодства в апараті Василівської районної
державної адміністрації Запорізької області» зі
змінами;
постанова Кабінету Міністрів України від
19.10.2016 № 736 «Про затвердження типової
інструкції про порядок ведення обліку, зберігання,
використання і знищення документів
Забезпечення організації роботи із Постанова Кабінету Міністрів України від
документами, що містять службову 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової
інформацію
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

Продовження додатку

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Живиця О.В.
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5

Забезпечення опрацювання та
організації розгляду запитів щодо
надання публічної інформації

6

Забезпечення
інформаційного веб
райдержадміністрації

оновлення
– сайту

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 області»;
розпорядження голови райдержадміністрації від
03.02.2017 № 52 «Про утворення комісії з питань
роботи
із
службовою
інформацією
в
райдержадміністрації» зі змінами
Закон України «Про доступ до публічної
інформації»;
розпорядження голови 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
Закон України «Про доступ до публічної
інформації»;
розпорядження голови 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»;
розпорядження 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

Продовження додатку

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Живиця О.В.
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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
вимог Закон України «Про захист персональних даних»
захист

Забезпечення виконання
Закону України «Про
персональних даних»
Організація роботи архіву апарату Закон України «Про Національний архівний фонд
райдержадміністрації
та архівні установи»;
розпорядження голови райдержадміністрації від
30.11.2012 № 895 «Про затвердження Положення
про архів апарату Василівської районної державної
адміністрації Запорізької області»;
розпорядження голови райдержадміністрації від
20.09.2010 № 678 «Про створення експертної
комісії апарату районної державної адміністрації,
затвердження її складу та Положення про неї»
Контроль
за
дотриманням Стаття 111 Бюджетного кодексу України
бюджетного
законодавства
в
процесі
виконання
місцевих
бюджетів
згідно
з
повноваженнями,
визначеними
Бюджетним кодексом України
Забезпечення
своєчасного Постанови Кабінету Міністрів України від
проведення
розрахунків
з 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку
енергопостачальними
фінансування видатків місцевих бюджетів на
підприємствами – надавачами здійснення заходів з виконання державних програм
пільг,
передбачених соціального захисту населення за рахунок
законодавством за надані ними субвенцій з державного бюджету» та постанова
послуги
окремим
категоріям Кабінету Міністрів України; від 11.01.2005 № 20
громадян
«Про затвердження Порядку перерахування в 2007
році деяких субвенцій з державного бюджету

Продовження додатку

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Величко Л.В

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Величко Л.В
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Продовження додатку

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»
Проведення аналізу тенденцій Відповідно до вимог бюджетного законодавства
Протягом
Холоша А.І.
щодо наповнення доходної частини
кварталу
Величко Л.В
місцевих бюджетів
Забезпечення
ефективного, Статті 51, 77 Бюджетного кодексу України
Протягом
Холоша А.І.
результативного
і
цільового
кварталу
Величко Л.В
використання бюджетних коштів
та проведення в першочерговому
порядку
розрахунків
за
захищеними статтями видатків
загального
фонду
місцевих
бюджетів з метою недопущення
будь-якої
простроченої
заборгованості
Укладання договорів оренди землі Впорядкування договірних відносин з земле – та
Постійно
Таран Ю.А.
водокористувачами
Пархоменко Н.Є.
Правова експертиза розпоряджень Відповідність прийнятих актів вимогам чинного
Постійно
Таран Ю.А.
законодавства
Пархоменко Н.Є.
Участь у судових засіданнях
Представництво інтересів райдержадміністрації у
По мірі
Таран Ю.А.
судових установах
необхідності Пархоменко Н.Є.
Підготовка
інформації
на Аналіз доходів місцевих бюджетів
Щомісячно
Таран Ю.А.
управління
фінансів
Пархоменко Н.Є.
райдержадміністрації по кількості
договорів
оренди
земельних
ділянок державної власності, що
набули чинності та внесених
змінах до них
Надання
до
Головного Проведення державної реєстрації нормативно- В 5 денний
Таран Ю.А.
територіального
управління правових актів
термін з дня Пархоменко Н.Є.

8

18

юстиції у Запорізькій області
переліку прийнятих нормативних
актів
Надання
інформації
голові Лист облдержадміністрації від 18.03.2013 № 08облдержадміністрації
про 36/0804 «Про звільнення в зв’язку з притягненням
звільнення державних службовців до кримінальної відповідальності»
в зв’язку з притягненням до
кримінальної відповідальності за
корупційне правопорушення

Продовження додатку
прийняття
До 10 числа
останнього
місяця
кварталу

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

19

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

По мірі
звернення

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

20

Подання до газети «Нова Таврія» Набрання чинності нормативно-правових актів
розпоряджень,
що
були
зареєстровані
Головним
територіальним
управлінням
юстиції у Запорізькій області
Зустрічі
з
представниками Підвищення рівня толерантності в суспільстві.
громадськості
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
25.04.2012 № 236-р
Засідання Консультативної ради Координування та сприяння діяльності районних
громадських організацій учасників АТО
учасників АТО при РДА
Засідання Консультативної ради з Координація та сприяння діяльності волонтерів,
питань розвитку та підтримки надання допомоги учасникам АТО та членам їх
волонтерського
руху
в сімей
Василівському районі
Робота
районного
Центру Координування та сприяння в роботу Центру
допомоги учасникам АТО при РДА допомоги учасникам АТО при РДА
Урочисті заходи з нагоди Дня Виховання патріотичну, поваги до історії України
Соборності України

По мірі
звернення

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

Постійно

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.
Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

Протягом
кварталу
Січень

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.
Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

21
22
23

24
25

Продовження додатку

9

26

27
28

29
30
31
32

33

34

Урочисті заходи з нагоди Дня
вшанування учасників бойових дій
на території інших держав та
виведення
військ
колишнього
СРСР з Республіки Афганістан
Урочисті заходи з нагоди Дня
вшанування
пам’яті
Героїв
Небесної Сотні
Проведення
консультацій
з
громадськістю (згідно плану та при
необхідності) з найважливіших
соціально-економічних
та
суспільно-політичних питань
Опрацювання
відомостей
періодичного поновлення
Виявлення та вилучення кратних
включень
Уточнення ідентифікаційних даних
виборців
за
результатами
періодичного поновлення
Контроль відповідності записів у
паспорті на АРМ. Контроль
приміщень,
контроль
ведення
документації,
контроль
працездатності системи пожежної
сигналізації
Одноразова передача відомостей
Державного реєстру виборців для
створення реєстрів територіальних
громад
Здійснення заходів з формування,
обліку, забезпечення належних
умов зберігання документів НАФ

Виховання
афганців

патріотизму,

Лютий

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

Героїв

20.02.2018

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

Залучення громадськості до вирішення суспільноважливих питань

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

Виконання Закону України «Про державний реєстр
виборців»
Виконання Закону України «Про державний реєстр
виборців»
Виконання Закону України «Про державний реєстр
виборців»

Щомісячно

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.
Таран Ю.А.
Тур Л.Л.
Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

Виховання патріотизму,
Небесної Сотні

вшанування

вшанування

воїнів

–

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Виконання плану роботи комплексної системи 1-й тиждень
захисту інформації автоматизованої інформаційнокварталу
телекомунікаційної системи «Державний реєстр
виборців»

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

Постанова ЦВК від 17.02.2016 № 55 «Про порядок
одноразової передачі відомостей Державного
реєстру
виборців
для
створення
реєстру
територіальних громад
Закон України «Про Національний архівний фонд
та архівні установи»

Таран Ю.А.
Тур Л.Л.

За запитом
ОМС
протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

10

35
36

37

38

39

40

41

Здійснення
заходів
з
протипожежного захисту
в архівному відділі
Реалізація
заходів
галузевої
Програми здійснення контролю за
наявністю,
станом
і
рухом
документів НАФ на 2009 – 2019 рр.
Здійснення заходів з забезпечення
приймання документів НАФ що
знаходяться в архівних підрозділах
установ, понад встановлені роки

Продовження додатку

Наказ Держкомархіву України від 15.08.2012 № 145
«Про посилення протипожежного захисту в
архівних установах»
Наказ Держкомархіву України від 10.11.2009 № 209

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

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»
Наказ державного архіву Запорізької області від
12.08.2016 № 35 «Про роботу архівних установ
Запорізької області в осінньо-зимовий період 20162017 років»

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

Лист Державного архіву Запорізької області від
05.06.2015 № 01-25/0368 «Про збереженість
документів під час проведення адміністративно –
територіальної реформи в Запорізькій області»
Розпорядження 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
Проведення
технічної Закон
України
«Про
місцеві
державні
інвентаризації захисних споруд адміністрації», Кодекс цивільного захисту України
цивільного захисту на території від 02.10.2012 № 5403-VІ, розпорядження голови

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Гузенко В.А.

Забезпечення вжиття заходів щодо
дотримання нормативних вимог
охорони
архівних
приміщень,
економії
енергоресурсів,
надійності
експлуатації
інженерних мереж та комунікацій,
замкових пристроїв
Здійснення заходів з забезпечення
приймання документів НАФ під
час проведення адміністративно –
територіальної реформи
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»

11

42

43

району, як об’єктів нерухомого ОДА від 09.08.2016 № 496 «Про проведення у
майна
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)
Проходження
функціонального Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012
навчання у сфері ЦЗ у 2017 році та № 5403-VІ, постанова КМУ від 23.10.2013 № 819
підготовка
на
проходження «Про затвердження Порядку проведення навчання
навчання у 2018 році категорій керівного складу та фахівців, діяльність яких
слухачів Василівського району, які пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
підлягають навчанню на обласних питань цивільного захисту», Типове положенням
курсах підвищення кваліфікації про територіальні курси, навчально-методичні
керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД центри
цивільного
захисту
та
безпеки
Запорізької області та міських життєдіяльності, затверджене наказом МВС
курсах ЦЗ м. Енергодар
України від 29.05.2014 № 523
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 осінньозимового 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»

Продовження додатку

Протягом
зимового
періоду

Холоша А.І.
Гузенко В.А.

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Гузенко В.А.
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44

45

46

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

47

Запобігання проявам корупції в
управлінні
агропромислового
розвитку

48

Здійснення
моніторингу
дотримання
суб’єктами
господарювання мінімальної плати
за оренду земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення, земельних часток
(паїв)

49

Надання
інформації
щодо
готовності сільськогосподарської
техніки та наявності дизельного
палива
і
авто
бензину
в
господарствах району

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»
Закон
України
«Про
місцеві
державні
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»

Продовження додатку
Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Гузенко В.А.

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Гузенко В.А.

Закон України «Про звернення громадян» від
У разі
Холоша А.І.
02.10.1996 № 393/96-ВР
необхідності Самойленко В.В.
Закон
України
«Про
засади
державної
У разі
Холоша А.І.
антикорупційної
політики
в
Україні необхідності Самойленко В.В.
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від
14.10.2014 № 11699-VІІ та Закон України «Про
запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VІІ
З метою посилення права власності громадян на
01 число
Холоша А.І.
землю,
створення
сприятливих
умов
для
щомісяця
Самойленко В.В.
ефективного господарювання на ній, формування
сталого землекористування, удосконалення системи
оцінки землі та платності землекористування згідно
Указу Президента від 19.08.2008 № 725/2008 «Про
невідкладні заходи щодо захисту власників
земельних ділянок та земельних часток (паїв)
З
метою
аналізу
інженерно-технічного Щосереди
Холоша А.І.
забезпечення агропромислового комплексу до
Самойленко В.В.
сезонів польових робіт у 2013 році на виконання
листа
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства України від 26.12.2011 № 37-13-6-
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50

Моніторинг стану посівів озимих
культур під урожай 2018 року

51

Надання інформації до ДАПР ОДА
про
виявлення
фактів
використання земельних ділянок
без оформлення відповідних прав
на землю та виявлення земельних
ділянок, які використовуються не
за цільовим призначенням; також
виявлення осіб, які надають
послуги з обробітку земель
власною технікою та осіб, які
самостійно обробляють земельні
ділянки понад обсяги, передбачені
для
ведення
особистого
селянського господарства

52

Здійснення
моніторингу
дотримання
суб’єктами
господарювання мінімальної плати
за оренду земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення, земельних часток
(паїв), з метою посилення захисту
права власності громадян на
землю, створення сприятливих
умов
для
ефективного
господарювання
на
ній,
формування
сталого
землекористування, удосконалення
системи оцінки землі та платності
землекористування
Надання
інформації
щодо
готовності сільськогосподарської

53

Продовження додатку

12/20110
Доручення Міністерства аграрної політики та Щовівторка
Холоша А.І.
продовольства України від 27.02.2012 № 37-13-1Самойленко В.В.
12/197
Розпорядження голови облдержадміністрації від Щомісяця до
Холоша А.І.
15.02.2017 № 55 «Про організацію проведення
Самойленко В.В.
20 числа
заходу «Врожай-2017»

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

До 01 та 15
числа
щомісяця

Холоша А.І.
Самойленко В.В.

З
метою
забезпечення

Щосереди

Холоша А.І.
Самойленко В.В.

аналізу
інженерно-технічного
агропромислового комплексу до

14

54

техніки та наявності дизельного
палива
і
авто
бензину
в
господарствах району
Моніторинг стану посівів озимих
культур під урожай 2018 року

55

Надання інформації до ДАПР ОДА
про попередження розкрадання
меліоративних систем та взяття їх
на баланс місцевих рад

56

Надання до Департаменту АПР
ОДА зведеного плану розвитку
Василівського району на 2018 рік

57

Надання інформації до ДАПР ОДА
про 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
Перепідготовка та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування,
керівників
державних підприємств, установ та

58
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сезонів польових робіт на виконання листа
Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 26.12.2011 № 37-13-6-12/20110
Для визначення стану посівів озимих культур Щовівторка
урожаю 2018 року на виконання телеграм
Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 27.02.2012 № 37-13-1-12/197
Протокольне доручення № 5 засідання обласної Щомісяця до
робочої групи з питань координації дій постійно
30 числа
діючих районних оперативних груп з контролю за
збереженням меліоративних систем і мереж
водопостачання.
Розпорядження
голови
обласної
державної
адміністрації від 18.05.2017 № 231 «Про
забезпечення збереження меліоративних систем і
мереж водопостачання»
Відповідно до ЗУ «Про державне прогнозування та До 16 січня
розроблення програм економічного і соціального 2018 року
розвитку України» та на виконання Наказу
Мінагрополітики та Мінекономіки України
Розпорядження голови облдержадміністрації від Щоп’ятниці
11.01.2017 № 7 «Про здійснення моніторингу
регулювання земельних відносин, раціонального
використання та охорони земель у Запорізькій
області»

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про
затвердження плану – графіку навчання у
Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, керівників

Згідно
плануграфіка

Холоша А.І.
Самойленко В.В.
Холоша А.І.
Самойленко В.В.

Холоша А.І.
Самойленко В.В.
Холоша А.І.
Самойленко В.В.

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

15
організацій
59

Встановлення надбавки за вислугу
років на державній службі та
присвоєння
рангів
державних
службовців

60

Здійснення моніторингу подання
е-декларацій
державними
службовцями райдержадміністрації
за 2017 рік
Здійснення
контролю
за
приведенням у відповідність із
Законом України «Про державну
службу» посадових інструкцій
державних
службовців
райдержадміністрації
Забезпечення
належного
проведення
щотижневого
моніторингу своєчасності виплати
заробітної плати та погашення
заборгованості
з
неї
на
підприємствах розташованих на
території району
Забезпечення виконання завдань,
визначених Програмою зайнятості
населення Запорізької області

61

62

63
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державних підприємств, установ та організацій на
2017 рік»
Відповідно до Закону України від 10.12.2015 року
Протягом
№ 889-VIIІ «Про державну службу», постанови
кварталу
Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229
згідно
«Про затвердження порядку обчислення стажу
графіка
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»
Відповідно до статті 45 Закону України «Про Протягом
запобігання корупції»
кварталу
до 1 квітня
2018 року
Відповідно до Закону України «Про державну
Протягом
службу» (редакція від 15.12.2017)
кварталу

Розпорядження голови облдержадміністрації від
15.02.2017 № 54 «Про стан оплати праці та заходи
щодо легалізації заробітної плати на підприємствах,
установах та організаціях області»

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.
Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

Щочетверга

Холоша А.І.
Савран З.В.

Розпорядження голови облдержадміністрації від Щокварталу
22.01.2015 № 19 «Про стан ринку праці, до 20 числа
організацію роботи щодо його регулювання та
шляхи розв’язання проблеми безробіття в області

Холоша А.І.
Савран З.В.

16
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Забезпечення
створення
Василівського
районного
координаційного
комітету
сприяння зайнятості населення,
затвердження
складу
представників та Положення про
нього співпраці та координації
роботи з питань легалізації
зайнятості
Забезпечення дієвого контролю за
своєчасністю виплати заробітної
плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат

Виконання п.3 розпорядження голови ОДА від До 15 липня
01.06.2016 № 318 «Про створення Запорізького
та до 15
обласного координаційного комітету сприяння
січня
зайнятості
населення,
затвердження
складу
представників та Положення про нього»

Холоша А.І.
Савран З.В.

Щомісяця
до 12 числа

Холоша А.І.
Савран З.В.

66

Забезпечення реалізації рішень,
спрямованих на підвищення рівня
оплати праці та дотримання норм
законодавства
в
частині
мінімальної заробітної плати

До 10 числа

Холоша А.І.
Савран З.В.

67

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

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Савран З.В.

68

Здійснення

Виконання розпорядження голови ОДА 15.02.2017
№ 54 «Про стан оплати праці та заходи щодо
легалізації заробітної плати на підприємствах, в
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
Виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 01.02.2017 № 29 «Про
організацію роботи щодо забезпечення реалізації
рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати
праці та дотримання норм законодавства в частині
мінімальної заробітної плати
Виконання ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми», ЗУ «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 26.04.2017 №
300)
Наказ міністерства політики України від 14.03.2012

Щомісяця

Холоша А.І.

64

65

виїзного

17

69

70

обслуговування населення району №
137
“Про
затвердження
методичних
“Мобільним соціальним офісом”
рекомендацій щодо надання громадянам соціальної
підтримки за принципом “єдиного вікна” та виїзної
роботи “мобільного соціального офісу”
Контроль
за
дотриманням Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії
законодавства при наданні пільг їх соціального захисту», «Про соціальний захист
ветеранам війни, дітям
війни, дітей війни», ЗУ «Про охорону дитинства», ЗУ
ветеранам міліції, багатодітним «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів
родинам та іншим категоріям органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх
громадян
соціальний захист»
Здійснення направлення дітей, які Закон України “Про оздоровлення та відпочинок
потребують особливої соціальної дітей”, Наказ Мінсоцполітики України від
уваги та підтримки з метою 11.02.2016 р. № 104“Про затвердження Положення
оздоровлення у ДПУ МДЦ “Артек” про порядок направлення дітей для оздоровлення
та УДЦ “Молода Гвардія”
та відпочинку до державного підприємства
“Український дитячий центр “Молода Гвардія” за
рахунок
бюджетних
коштів”,
Наказ
Мінсоцполітики України від 10.03.2016 № 238 “
Про затвердження Положення про порядок
направлення дітей для оздоровлення та відпочинку
до
державного
підприємства
України
“Міжнародний дитячий центр “Артек” за рахунок
бюджетних коштів”

Продовження додатку
Савран З.В.

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Савран З.В.

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Савран З.В.

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

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Савран З.В.

до Указ Президента від 29.06.2001 № 476/2001 «Про
щодо почесні звання України»

Протягом
кварталу

Холоша А.І.

71

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

72

Подання
документів
облдержадміністрації

18

73

74

75

76

77
78

79

представлення
жінок
на
присвоєння
почесного
звання
України «Мати-героїня»
Встановлення статусу «Багатодітна Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді
родина»,
видача
посвідчень та спорту від 29.06.2010 № 1947 , Постанова
багатодітної родини.
Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 319
“Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 2019
Забезпечення санаторно-курортним ПКМУ від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження
лікуванням
постраждалих Порядку використання коштів передбачених у
учасників АТО
державному
бюджеті
на
забезпечення
постраждалих учасників АТО санаторно-курортним
лікуванням
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 організацію направлення
учасників АТО на психологічну реабілітацію»
Направлення учасників АТО на Постанова КМУ від 21 червня 2015 р. № 432 «Про
професійну адаптацію
затвердження Порядку організації соціальної та
професійної адаптації учасників антитерористичної
операції»
Впровадження в дію вимог Закон України «Про регулювання містобудівної
законодавства
щодо діяльності» (3038-17), 2011
містобудування
Оформлення
та
видача Наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівельного паспорта забудови будівництва
та
житлово-комунального
земельної ділянки
господарства України від 05.07.2011 N 103 «Про
затвердження Порядку видачі будівельного
паспорта забудови земельної ділянки»
Оформлення паспорту прив’язки
тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької
діяльності

Наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства України від 21.10.2011 N 244 «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької

Продовження додатку
Савран З.В.
Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Савран З.В.

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Савран З.В.

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Савран З.В.

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Савран З.В.

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Кірпіченко Є.Ф.

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Кірпіченко Є.Ф.

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Кірпіченко Є.Ф.

19

80

Надання містобудівних умов і
обмежень
забудови
земельної
ділянки

81

Погодження проекту землеустрою
та надання висновку

82

Здійснення
контролю
за
виконанням програм розроблення
(оновлення)
містобудівної
документації
Проведення засідань районної
Координаційної ради з питань
розвитку підприємництва

83

84

Моніторинг реалізації державної
регуляторної політики

85

Залучення іноземних інвестицій
для поліпшення інвестиційного
клімату району
Організація
та
виконання
Комплексної програми розвитку
малого
підприємництва
у
Василівському районі на 2017-2018
роки
Моніторинг
інформації
про
здійснені
замовниками
допорогових закупівель у системі
електронних закупівель «ProZorro»

86

87

діяльності»
Наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства України від 07.07.2011 N 109 «Про
затвердження Порядку надання містобудівних умов
та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад
та зміст»
Земельний кодекс України, Наказ Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
України від 15.12.1994 № 116
Розпорядження голови облдержадміністрації від
19.01.2016 № 10 «Про затвердження заходів щодо
планування територій Запорізької області на 20162017 роки»
Розпорядження голови облдержадміністрації від
27.11.2006 № 470 Про створення обласної
координаційної
ради
з
питань
розвитку
підприємництва та затвердження її складу»
Розпорядження голови облдержадміністрації від
11.03.2015 № 78 «Про План заходів щодо реалізації
державної регуляторної політики в Запорізькій
області»
Розпорядження голови облдержадміністрації від
13.03.2012 № 110 «Про оцінювання роботи органів
виконавчої влади щодо залучення інвестицій»
Розпорядження голови облдержадміністрації від
14.04.2017 № 172 «Про організацію виконання
Комплексної програми розвитку малого та
середнього підприємництва в Запорізькій області
на 2015-2016 роки»
Розпорядження голови облдержадміністрації від
26.05.2016 № 295 «Про впровадження електронної
системи державних закупівель»

Продовження додатку

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Кірпіченко Є.Ф.

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Кірпіченко Є.Ф.

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Кірпіченко Є.Ф.

Щокварталу

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

Щокварталу

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

Щокварталу

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

Щокварталу

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

Щокварталу

Таран Ю.А.
Ранчковська Т.С.
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88

89

90

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
2014-2017 роки
Моніторинг
діяльності
підприємств,
установ
та
організацій на території району, що
здійснюють торгівлю вугіллям,
вугільними
брикетами
і
відпускаються населенню для
побутових потреб
Підготовка
проекту
районної
програми «Діти Василівщини» на
2018 рік

91

Охоплення дітей навчанням

92

Надання
інформації
до
облдержадміністрації
про
підвищення безпеки дорожнього
руху та якості послуг при
перевезенні
пасажирів
автомобільним транспортом у
Запорізькій області
Надання
інформації
до
облдержадміністрації
про
діяльність
пов’язану
з
металобрухтом
Надання
інформації
до
облдержадміністрації
про

93

94

Розпорядження голови облдержадміністрації 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»

Продовження додатку
Щороку до
10.01.2018

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

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

Холоша А.І.
Артеменко Н.С.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
23.11.2015 №1393-р «Про затвердження плану дій з
реалізації Національної стратегії у сфері прав
людини на період до 2020 року»
Закон України «Про освіту»

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

Постійно

Розпорядження голови райдержадміністрації від
11.01.2016 № 12 «Про підвищення рівня безпеки
дорожнього руху та якості послуг при перевезенні
пасажирів
автомобільним
транспортом
у
Запорізькій області»

Щомісяця

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

Лист облдержадміністрації від 30.01.2013 № 0822/0315

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Чабан В.В..

Розпорядження голови облдержадміністрації від
01.04.2016 № 143 «Про проведення моніторингу

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
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101

забезпечення населення району
скрапленим газом за соціальноприйнятною ціною
Реалізація
заходів
щодо
покращення стану автомобільних
доріг загального користування
місцевого значення Запорізької
області
Забезпечення своєчасної подачі
теплової енергії на об’єкти ЖКГ та
соціально-побутової сфери району

Продовження додатку

ситуації з реалізації скрапленого газу для потреб
населення»
Розпорядження голови облдержадміністрації від
21.04.2016 № 184

Чабан В.В.
Протягом
кварталу

Розпорядження голови облдержадміністрації від Щоденно до
17.10.2016 № 605 «Про початок та проходження завершення
опалювального сезону 2016/2017 років у населених опалювально
пунктах області»
го сезону
Розпорядження
голови
Запорізької Щокварталу
облдержадміністрації від 11.07.2016 № 402 «Про до 10 числа
розвиток природно-заповідного фонду Запорізької
області»

Забезпечити проведення заходів
щодо
збільшення
заповідних
територій за рахунок розширення
площ існуючих і створення нових
територій та об’єктів природнозаповідного фонду
Інформування населення про якість Розпорядження голови Запорізької обласної Щокварталу
питної води
державної адміністрації від 23.07.2014 №365 «Про до 20 числа
забезпечення інформування населення про якість
питної води»
Забезпечення дотримання вимог Розпорядження голови облдержадміністрації від Щороку до
природоохоронного законодавства 17.03.2016 № 111 «Про забезпечення дотримання 01 лютого,
фізичними
та
юридичними вимог природоохоронного законодавства у сфері
у разі
особами у сфері поводження з поводження з відходами»
рейдових
відходами
перевірок
Забезпечення комплексу заходів Розпорядження голови облдержадміністрації від
До
щодо реалізації новорічних заходів 02.12.2016 №696 «Про комплекс заходів щодо 25.01.2017
реалізації ялинок та охорони шпилькових
насаджень у передноворічний період 2017 року»
Здійснювати облік відході, які
Розпорядження голови облдержадміністрації від Щокварталу
утворюються на підприємствах
17.12.2013 № 599 «Про затвердження заходів щодо до 15 числа
району
організації
ведення
державного
обліку,
моніторингу та державного регулювання у сфері

Холоша А.І.
Чабан В.В.

Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.
Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.

Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.
Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.

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

поводження з відході дами на території Запорізької
області»
Урочисті заходи, присвячені Дню Відповідно до Указу Президента України від 13
Січень
Холоша А.І.
Соборності України: уроки історії, листопада 2014 року № 871/2014
Калініна Н.В.
виставки, тематичні полиці
Звіт з фізичної культури і спорту за Наказ Міністерства молоді і спорту України від
І квартал
Холоша А.І.
формою 2 – ФК (річна)
14.12.2015 № 4611
Єременко Т.В.
Засідання районного комітету з Указ Президента України від 13.10.2015 №
Протягом
Холоша А.І.
питань національно-патріотичного 580/2015
«Про
стратегію
національнокварталу
Єременко Т.В.
виховання молоді
патріотичного виховання дітей та молоді на 20162020 роки»Рішення Запорізької обласної ради від
06.04.2017 № 64 «Про обласну цільову програму
національно-патріотичного виховання молоді на
2017 -2021 роки»
ІІІ. Заходи на виконання Програми соціально – економічного та культурного розвитку району на 2018 рік
Проведення
роз’яснювальної Рішення Василівської районної ради від 25.09.2015
Протягом
Холоша А.І.
роботи з провадження районної № 3
кварталу
Кірпіченко Є.Ф.
програми «Сільське подвір’я»
Прийняття участі у розробці всіх Програма соціально-економічного та культурного
Постійно
Холоша А.І.
проектів інвестиційного характеру розвитку Василівського району на 2017 рік
Артеменко Н.С.
на території району
Оновлення бази даних щодо Програма соціально-економічного та культурного
Постійно
Холоша А.І.
кількості ринків, торгівельних розвитку Василівського району на 2017 рік
Артеменко Н.С.
місць, реалізованих послуг на
території району
Сприяння
створенню
умов Програма соціально-економічного та культурного
Постійно
Холоша А.І.
розвитку малого та середнього розвитку Василівського району на 2017 рік
Артеменко Н.С.
бізнесу на території району
Холоша А.І.
Технічне обстеження пам'яток Перевірка стану пам’яток археології
Протягом
Калініна
Н.В.
археології району
року
Проведення аналізу виконання Для системного аналізу можливостей розширення
Протягом
Холоша А.І.
місцевих бюджетів за підсумками доходної частини місцевих бюджетів
кварталу
Величко Л.В.

23

1

2

3

2017 року
ІV. Засідання колегій, комісій, нарад, семінарів, круглих столів відділів апарату та структурних підрозділів
райдержадміністрації
Організація проведення засідання Розпорядження голови райдержадміністрації від
Протягом
Таран Ю.А.
колегії райдержадміністрації
19.05.2014 № 239 «Про колегію районної державної
кварталу
Плюйко Н.О.
адміністрації» зі змінами та доповненнями
Організація та проведення нарад
при голові райдержадміністрації з
керівниками
територіальних
підрозділів центральних органів
виконавчої влади
Організація
та
проведення
засідання методичної ради при
райдержадміністрації
Організація
та
оперативних нарад
райдержадміністрації

5

Здійснення
організаційного
забезпечення
підготовки
і
проведення засідань колегії, нарад
при голові райдержадміністрації.
Забезпечення
контролю
за
виконанням прийнятих на них
рішень
Проведення засідань постійно
діючої комісії з питань розгляду
звернень громадян при голові
райдержадміністрації

7

Розгляд

питань

З метою оперативного вирішення актуальних
питань

Щотижня

Розпорядження голови райдержадміністрації від
Протягом
30.12.2010 № 950 «Про медичну раду при районній
кварталу
державній
адміністрації»
зі
змінами
та
доповненнями
проведення З метою оперативного вирішення актуальних Щопонеділк
при голові питань
а

4

6

Продовження додатку

Розпорядження голови райдержадміністрації від
08.12.2015 № 615 «Про порядок здійснення
контролю і перевірки виконання документів у
Василівській районній державній адміністрації
Запорізької області»

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» зі змінами
виконавської Розпорядження голови райдержадміністрації від

Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.

Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.
Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Плюйко Н.О.

Щомісячно

Таран Ю.А.
Живиця О.В.

Щотижнево

Таран Ю.А.
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Продовження додатку

дисципліни
на
оперативних 04.04.2017 № 160 «Про порядок здійснення
нарадах при керівнику апарату моніторингу
виконавської
дисципліни
в
райдержадміністрації
Василівській районній державній адміністрації
Запорізької області»
Засідання
міжвідомчої Виконання плану роботи з правової освіти Щокварталу
координаційно-методичної ради з населення
правової освіти населення
Засідання постійної комісії по
систематизації та впорядкуванню
нормативно – правових актів
райдержадміністрації
Засідання спостережної комісії при
райдержадміністрації
Нарада
при
голові
райдержадміністрації
з
правоохоронними
та
контролюючими органами
Засідання
експертної
комісії
архівного відділу

Живиця О.В.

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

Аналіз роботи райдержадміністрації з нормативно Щокварталу
– правовими актами

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.

Сприяння адаптації колишніх засуджених в
суспільстві
Аналіз роботи та взаємодії правоохоронними та
контролюючими органами з громадськістю

Таран Ю.А.
Пархоменко Н.Є.
Таран Ю.А.
Пархоменко
Н.Є.

Щомісяця
Щотижня

Закон України «Про національний архівний фонд 25.01.2018;
та архівні установи», Типове положення про 22.02.2018;
експертну комісію архівного відділу районної
державної адміністрації затвердженого Наказом 29.03.2018
Міністерства юстиції України від 19.06.2013 №
1226/5, Положення про експертну комісію
архівного
відділу
райдержадміністрації
затверджене розпорядженням голови Василівської
райдержадміністрації від 21.12.2009 № 818
Засідання місцевої комісії з питань Закон
України
«Про
місцеві
державні
Протягом
техногенно-екологічної безпеки та адміністрації», Кодекс цивільного захисту України
року
надзвичайних ситуацій
від 02.10.2012 № 5403-VІ, постанова КМУ від (за планом
17.06.2015 № 409 «Про затвердження Типового
роботи
положення про регіональну та місцеву комісію з
комісії та
питань
техногенно-екологічної
безпеки
і
при
надзвичайних ситуацій», розпорядження голови необхідності)
ОДА від 26.01.2016 № 16 «Про створення
регіональної комісії з питань техногенно-

Таран Ю.А.
Карнаух І.С.

Холоша А.І.
Гузенко В.А.

25

14

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

15

Засідання районного штабу для
опрацювання заходів із запобігання
та
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій
у
Василівському районі, пов’язаних з
можливими
несприятливими
умовами осінньо-зимового періоду
2017/2018 років

16

Засідання районної комісії з питань

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,
затвердження її складу та Положення про неї»,
розпорядження голови райдержадміністрації від
06.04.2016 № 177 «Про створення місцевої комісії з
питань
техногенно-екологічної
безпеки
та
надзвичайних ситуацій, затвердження її складу та
Положення про неї»
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»
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 осінньозимового періоду 2016/2017 років у Запорізькій
області»,
розпорядження голови РДА від
14.11.2016 № 510 «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
Василівському районі»
Закон
України
«Про
місцеві
державні
адміністрації», Кодекс цивільного захисту від

Продовження додатку

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Гузенко В.А.

Протягом
зимового
періоду

Холоша А.І.
Гузенко В.А.

Протягом

Холоша А.І.

26
евакуації

17

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

18

Проведення апаратних навчань

19

Проведення засідань
роботі з кадрами

20

Організація
та
проведення
семінару з начальниками відділів
та
структурних
підрозділів
райдержадміністрації
Забезпечення
своєчасної
підготовки інформації до відділу
кадрової
роботи
апарату
облдержадміністрації
щодо
наявності вакансій на посади
державної служби

21

Ради

по

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»,
розпорядження голови РДА від 11.03.2016 № 126
«Про створення районної комісії з питань евакуації,
затвердження її посадового складу та Положення
про неї»
Закон
України
«Про
місцеві
державні
адміністрації», Кодекс цивільного захисту України
від 02.10.2012 № 5403-VІ, Положення про єдину
державну
систему
цивільного
захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 09.01.2014 № 11
З метою висвітлення інформації та обговорення
кадрових питань
З метою надання методичних рекомендацій

Продовження додатку
кварталу

Гузенко В.А.

Березень

Холоша А.І.
Гузенко В.А.

Щомісяця

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.
Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.
Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

Протягом
кварталу

З метою надання методичних рекомендацій

Протягом
кварталу

З метою впровадження прозорих механізмів обліку
вакантних посад державних службовців та їх
заповнення

Щомісяця

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

27

22

23
24

25

26

27

Проведення
конкурсів
заміщення
вакантних
державної служби

на Закон України від 10.12.2015 № 889 «Про державну
посад службу» та Порядок проведення конкурсу на
зайняття посад державної служби, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
23.05.2016 № 246
Затвердження графіків надання
Відповідно до статті 10 Закону України «Про
відпусток працівникам
відпустки»
райдержадміністрації на 2018 рік
Засідання районної комісії з питань Розпорядження голови райдержадміністрації від
погашення
заборгованості
із 20.01.2016 № 36 «Про створення районної комісії з
заробітної
плати
(грошового питань погашення заборгованості з заробітної
забезпечення) пенсій, стипендій, плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
інших соціальних виплат
та інших соціальних виплат, затвердження її складу
та Положення про неї»
Проведення
комісії
по Розпорядження голови районної
державної
призначенню та виплаті всіх видів адміністрації від 16.02.2010 № 117 «Про створення
соціальних допомог та пільг районної комісії з питань призначення населенню,
Василівської районної державної малозабезпеченим
громадянам
всіх
видів
адміністрації
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
Проведення Координаційної ради з Виконання розпорядження голови РДА від
питань
взаємодії
суб’єктів 18.04.2013 № 173 «Про створення районної
соціальної роботи із сім’ями, які координаційної ради з питань взаємодії суб’єктів
опинилися в складних життєвих соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в
обставинах, гендерної рівності, складних життєвих обставинах, гендерної рівності,
протидії торгівлі людьми та протидії торгівлі людьми та насильства в сім'ї у
насильства в сім'ї
Василівському районі та затвердження її складу і
Положення про неї»
Проведення засідання районної Виконання Постанови Кабінету Міністрів України
комісії з питань призначення № 365 від 08.06.2016 «Деякі питання здійснення
(відновлення) соціальних виплат соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам»,
розпорядження
голови

Продовження додатку
Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

Січень

Таран Ю.А.
Лисенко І.Л.

Щомісяця

Холоша А.І.
Савран З.В.

Щомісяця

Холоша А.І.
Савран З.В.

У разі
потреби

Холоша А.І.
Савран З.В.

У разі
потреби

Холоша А.І.
Савран З.В.

28
внутрішньо переміщеним особам

28

Засідання колегії відділу освіти
райдержадміністрації

29

Нарада для керівників навчальних
закладів району
Семінари для директорів ЗНЗ,
завідуючих ДНЗ та керівників
районних циклових методичних
комісій
Проведення семінару –навчання
реєстраторів
для
проведення
реєстрації випускників ЗНЗ 11-х
класів для проходження основної
сесії ЗНО -2017
Засідання
районних циклових
методичних
комісій
вчителівпредметнників
Засідання
районної
циклової
методичної комісії бібліотекарів
ЗНЗ

30

31

32
33

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
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
Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2018
рік
Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2018
рік

Продовження додатку

Січень –
березень

Холоша А.І.
Задорожна Н.В.

Січень –
березень
Січень –
березень

Холоша А.І.
Задорожна Н.В.
Холоша А.І.
Задорожна Н.В.

Відповідно до Календарного плану підготовки та
проведення в 2017 році в Запорізькій області ЗНО

Лютий

Холоша А.І.
Задорожна Н.В.

Відповідно до плану роботи комунального закладу
«Науково-методичний
центр»
Василівської
районної ради Запорізької області
Відповідно до плану роботи комунального закладу
«Науково-методичний
центр»
Василівської
районної ради Запорізької області

Січень –
березень

Холоша А.І.
Задорожна Н.В.

Березень

Холоша А.І.
Задорожна Н.В.

29

34

35
36

37

38

39

40
41

Нарада для керівників навчальних
закладів з питань забезпечення
підручниками учнів 4-х, 7-х класів
ЗНЗ
Нарада для керівників навчальних
закладів з питань підготовки та
проведення ЗНО-2017
Проведення районного етапу та
участь
у
обласному
етапі
Всеукраїнського огляду-конкурсу
на
кращий
стан
фізичного
виховання
в
дошкільних
навчальних закладах
Проведення благодійних акцій
«Допоможемо Українській армії»,
виготовлення
подарунків,
малюнків
та
листівок
для
захисників України.

Продовження додатку

Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2018
рік

Лютийберезень

Холоша А.І.
Задорожна Н.В.

Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2017
рік

Березень

Холоша А.І.
Задорожна Н.В.

Наказ
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації від 19.11.2017 № 0720 «Про
проведення
обласного етапу Всеукраїнського
огляду-конкурсу на кращий стан фізичного
виховання в дошкільних навчальних закладах»

Січеньлютий 2018

Холоша А.І.
Задорожна Н.В.

Розпорядження голови Запорізької обласної
державної адміністрації від 26.10.2017 № 570 та
розпорядження голови райдержадміністрації «Про
проведення акцій «Допоможемо Українській армії»

СіченьЛютий 2018

Холоша А.І.
Задорожна Н.В.

Проведення
та
узагальнення Розпорядження
голови
районної
державної
заходів протидії туберкульозу та адміністрації від 10.11.2017 № 456 «Про
ВІЛ-інфекції/СНІДу
затвердження Стратегії забезпечення відповіді на
епідемії
туберкульозу
в
тому
числі
хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції СНІДу на
період до 2020 року у Василівському районі та
плану заходів щодо іі реалізації.
Засідання комісії з питань захисту Постанова Кабінету Міністрів України від
прав дитини (щомісяця)
24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини»
Нарада
щодо
ліквідації Наведення належного санітарного стану на
несанкціонованих
сміттєзвалищ території району
ТПВ
Нарада щодо освоєння залишків Виконання природоохоронних заходів за рахунок

Січень 2018

Холоша А.І.
Задорожна Н.В.

17.01.2018;
21.02.2018;
21.03.2018

Холоша А.І.
Білоконь О.В.

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.

Протягом

Холоша А.І.

Продовження додатку

30
обласного та місцевих фондів
охорони
навколишнього
природного середовища
Нарада щодо стану проходження
опалювального сезону 2017/2018
років;
стану
розрахунків
підприємств теплоенергетики за
спожитий природний газ; стану
розрахунків населення за спожиті
житлово-комунальні послуги
Засідання
робочої
групи
з
проведення операції «Урожай –
2017»
Семінар
–
нарада
з
сільгосптоваровиробниками
з
питань підготовки та проведення
весняно-польових робіт
Засідання організаційних комітетів
з нагоди проведення державних
свят

обласного
та
місцевих
фондів
навколишнього природного середовища

Отримання
зворотного
громадськість»

зв’язку

Доручення
першого
райдержадміністрації

заступника

49

Засідання «круглих столів» щодо
актуальних питань суспільнополітичного життя в державі
Участь у нарадах при першому
заступнику
голови
райдержадміністрації з питань
містобудування та архітектури
Засідання ради відділу культури і
туризму
Семінар клубних працівників

50

Семінар бібліотечних працівників

42

43
44

45

46

47

48

охорони

кварталу

Філіпенко О.Є.

Здійснення
моніторингу
стану
розрахунків
населення за спожиті житлово-комунальні послуги
та стану підготовки підприємств ЖКГ та соціальної
сфери до осінньо-зимового періоду 2016/2017 років

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Філіпенко О.Є.

Розпорядження голови облдержадміністрації від
13.04.2016 № 161 «Про організацію проведення
операції «Урожай-2016»
Підготовка до комплексу весняно-польових робіт

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Самойленко В.В.

Лютий 2018

Холоша А.І.
Самойленко В.В.

Січень березень

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

–

Протягом
кварталу

Таран Ю.А.
Катеренчук Г.Л.

голови

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Кірпіченко Є.Ф.

Згідно плану роботи на 2018 рік

Щокварталу

Підвищення професійного рівня

Щокварталу

Підвищення професійного рівня

Щокварталу

Холоша А.І.
Калініна Н.В.
Холоша А.І.
Калініна Н.В.
Холоша А.І.

Забезпечення належного рівня проведення заходів
«влада
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Калініна Н.В.
Холоша А.І.
Єременко Т.В.

Засідання Молодіжної громадської З метою координації дій у вирішенні питань Протягом
ради при Василівській районній пов’язаних з молодіжною політикою
кварталу
державній адміністрації
V. Організаційно – масові заходи ( комплексні та цільові перевірки, брифінги, конкурси, фестивалі, концерти, святкові заходи)
1
Організація
та
проведення Розпорядження голови райдержадміністрації від
Протягом
Таран Ю.А.
комплексної
перевірки 15.12.2016 № 510 «План здійснення контролю за
кварталу
Плюйко Н.О.
делегованих Законом України виконанням органами місцевого самоврядування
«Про місцеве самоврядування» Василівського району делегованих повноважень
повноважень виконавчого комітету органів виконавчої влади на 2018 рік»
Кам'янської сільської ради
2
Урочисті
заходи
з
нагоди Виховання почуття патріотизму у громадян району, 22.01.2018
Таран Ю.А.
державних свят:
консолідація громадянського суспільства,
15.02.2018
Катеренчук Г.Л.
20.02.2018
3
Здійснення
нагляду
за Порядок здійснення нагляду за додержанням вимог
Згідно
Холоша А.І.
правильністю
застосування законодавства під час призначення (перерахунку)
графіків
Савран З.В.
законодавства при призначенні та виплати пенсій органами Пенсійного фонду погоджених
(перерахунку) пенсій
України, затвердженого наказом Міністерства праці
з УПФУ
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)
4
Здійснювати
нагляд
за Виконання п. 3 2 Порядку здійснення нагляду за
Згідно
Холоша А.І.
правильність
та
своєчасністю додержанням вимог законодавства під час
графіків
Савран З.В.
нарахування,
виплати
та призначення (перерахунку) та виплати пенсій погоджених
припинення виплати пенсій
органами
Пенсійного
фонду
України,
із
затвердженого наказом Міністерства праці та управлінням
соціальної політики України і Пенсійного Фонду
ПФУ
України від 04.07.2002 № 308/54 (із внесеними
змінами згідно із Наказом від 04.02.2004 № 25/8)
5
Здійснення заходів з підвищення Проведення нарад семінарів, нарад, лекцій щодо Протягом
Таран Ю.А.
кваліфікації працівників служб впровадження нових нормативно-правових актів з
кварталу
Карнаух І.С.
діловодства та архівних підрозділів питань архівної справи і діловодства
6
Проведення районного етапу та Наказ
Департаменту
освіти
і
науки
СіченьХолоша А.І.
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7

8

9

10
11
12
13
14

участь
у
обласному
етапі
Всеукраїнського огляду-конкурсу
на
кращий
стан
фізичного
виховання
в
дошкільних
навчальних закладах
Проведення благодійних акцій
«Допоможемо Українській армії»,
виготовлення
подарунків,
малюнків
та
листівок
для
захисників України.
Проведення
та
узагальнення
заходів протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу

Комплекс заходів, присвячених
Новорічним та різдвяним святам
Комплекс заходів до Дня пам’яті
Героїв Крут
Цикл заходів до Міжнародного
Дня пам’яті жертв Голокосту
Цикл заходів до Дня Героїв
Небесної Сотні
Заходи
з
відзначення
Дня
вшанування учасників бойових дій
на території інших держав
Заходи
з
відзначення
Міжнародного дня прав жінок і
миру

облдержадміністрації від 19.11.2017 № 0720 «Про
проведення
обласного етапу Всеукраїнського
огляду-конкурсу на кращий стан фізичного
виховання в дошкільних навчальних закладах»

Продовження додатку
лютий 2018

Задорожна Н.В.

Розпорядження голови Запорізької обласної
Січеньдержавної адміністрації від 26.10.2017 № 570 та Лютий 2018
розпорядження голови райдержадміністрації «Про
проведення акцій «Допоможемо Українській армії»

Холоша А.І.
Задорожна Н.В.

Розпорядження
голови
районної
державної
адміністрації від 10.11.2017 № 456 «Про
затвердження Стратегії забезпечення відповіді на
епідемії
туберкульозу
в
тому
числі
хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції СНІДу на
період до 2020 року у Василівському районі та
плану заходів щодо іі реалізації.
Відзначення свята

Січень 2018

Холоша А.І.
Задорожна Н.В.

Січень

Холоша А.І.
Калініна Н.В.

Відзначення пам’ятної дати

Січень

Відзначення пам’ятної дати

Січень

Відзначення пам’ятної дати

Лютий

Відзначення пам’ятної дати

15 лютого

Холоша А.І.
Калініна Н.В.
Холоша А.І.
Калініна Н.В.
Холоша А.І.
Калініна Н.В.
Холоша А.І.
Калініна Н.В.

Відзначення державного свята

Березень

Холоша А.І.
Калініна Н.В.
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15

День пам’яті Т. Г. Шевченка

Відзначення пам’ятної дати

9 березня

16

Підготовка до проведення та
участь сил цивільного захисту
(цивільної оборони) району у
навчаннях та тренуваннях
Надання допомоги у підготовці та
проведенні спеціальних об’єктових
навчань (тренувань) з питань
цивільного
захисту
на
підприємствах,
установах,
організаціях
розташованих
на
території району

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012
№ 5403-VІ

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Калініна Н.В.
Холоша А.І.
Гузенко В.А.

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012
№ 5403-VІ; Постанова Кабінету Міністрів України
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 22.11.2016 №5 «Про організацію та проведення
спеціальних об’єктових навчань і тренувань з
питань цивільного захисту у 2017 році»
«Районна цільова програма «Молодь Василівщини
на 2017-2021 роки»;
«Районна програма патріотичного виховання
молоді на 2017 – 2021 роки»;
«Програм розвитку фізичної культури і спорту у
Василівському районі на 2017-2021 роки»

Протягом
кварталу

Холоша А.І.
Гузенко В.А.

Протягом
квартау

Холоша А.І.
Єременко Т.В.

17

18

Проведення
заходів
щодо
реалізації районних програм, які
сприятимуть розвитку молодіжної
політики
району,
розвитку
громадсько-патріотичного,
військово-патріотичного, духовноморального виховання молоді, а
також створення сприятливих умов
для залучення широких верств
населення до масового спорту,
популяризації здорового способу
життя:
Районний молодіжний фестиваль
естрадного мистецтва «Зорепад»;
Спортивне свято «Велодень»;
Святкові заходи приурочені до дня
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молоді;
Районний конкурс «Студент року».
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!».
Районна комплексна спартакіада
серед
учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів
«Веселі
старти»;
Районна спартакіада до Дня
фізичної культури та спорту
України;
Участь в обласній спартакіаді
серед державних службовців.
Керівник апарату
райдержадміністрації
Заступник керівника апарату,
начальник організаційного відділу
апарату райдержадміністрації

Ю.А. Таран
Н.О. Плюйко

