Затверджено
розпорядженням
райдержадміністрації
від 29
№ 5$$

ПЛАН РОБОТИ
Городенківської районної державної адміністрації
на І квартал 2019 року
І. Питання для розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації
№
з/п

Питання

22 січня
1. Про
підсумки
роботи
із
зверненнями громадян за 2018 рік
відповідно до, Указу Президента
України від 07.02.2008 року №
109/2008
2. Про стан виконавської дисципліни
у
відділах
і
управліннях
райдержадміністрації
та
виконавчих
комітетах
міської,
селищної та сільських рад щодо
виконання
документів
органів
влади
вищого
рівня
та
розпоряджень
голови
райдержадміністрації за 2018 рік
3. Про
підсумки
виконання
розпорядження
райдержадміністрації
від
02.01.2018
року
№1
«Про
перспективний
план
роботи
районної державної адміністрації
на 2018 рік».
26 лютого
1. Про
підсумки
виконання
програми соціально-економічного
та
культурного
розвитку
і
бюджету району за 2018 рік»

2. Про хід виконання розпорядження
райдержадміністрації №69 від
04.03.16р. «Про районну програму

Відповідальні за
підготовку

Готують
Питання

С.Михайлюк

З.Заячківська

С.Михайлюк

С.Михайлюк

Н.Шиманська

С.Михайлюк

С.Михайлюк

В.Мукан

С.Михайлюк

С.Михайлюк

С. Дубровська
О.Личук
Т.Колісник
Я. Кравчук
С.Івасюк
Г Олінійчук
О. Косовець
Г.Олінійчук

С.Дубровська

С.Михайлюк

Доповідають

О.Олінійчук

«Культура Городенківщини» на
2016-2020 роки»
3. Про хід виконання розпорядження
райдержадміністрації №83 від
18.03.16р. «Про Програму розвитку
освіти Городенківщини на 20162023 роки»
26 березня
1. Про стан готовності до проведення
весняно-польових
робіт
в
агропромисловому
комплексі
району в 2019 році.
2. Про соціально-економічний та
культурний розвиток території
Тишківської сільської ради
3. Про план роботи
райдержадміністрації на II квартал
2019 року

С.Михайлюк

С.Івасюк

С.Івасюк

Я.Левкун

Т.Колісник

Т.Колісник

С.Михайлюк

В.Мукан
І.Пронич

І.Пронич

С. Михайлюк

В.Мукан

С. Михайлюк

II. Питання . що виноситимуться райдержадміністрацією на розгляд сесії
районної ради в І кварталі 2019 року
1. Про підсумки виконання програми С.Дубровська С. Дубровська С.Дубровська
С.Івасюк
соціально-економічного
та
Г.
Олінійчук
культурного розвитку за 2018рік
О.Личук

2.

Про хід виконання програми С.Михайлюк
«Теплий
заклад
культури
Городенківщини на 2016-2020 рр.

Г.Олінійчук

С.Михайлюк

3.

Про виконання районної програми С.Михайлюк
«Протидії
захворюванню
на
туберкульоз в 2017-2020рр».

В.Федорів
М.Дзюбак

В.Федорів

4.

Про
хід виконання районної Я.Кравчук
Програми соціальної підтримки та
реабілітації інвалідів зору на 20152019 роки.

Я.Кравчук

Я.Кравчук

5.

Про
хід
виконання
рішення С.Михайлюк
районної ради 15 січня 2016р. №
38-3/2016 «Про районну програму
«Молодь Городенківщини» (2016-

В.Чупрун

В.Чупрун

2020рр.)

Про
Програму
розвитку Т.Колісник
сільськогосподарського
виробництва в Городенківському
районі на 2019 рік

Т.Колісник

Т.Колісник

Про виконання районної Програми Я.Кравчук
підтримки
сімей
загиблих
(постраждалих) під час масових
акції
громадського протесту в
період з 21 листопада 2013 року по
21
лютого
2014
року,
військовослужбовців Збройних сил
України
,добровольчих
батальйонів
працівників
правоохоронних органів,які брали
участь
в
Антитерористичній
операції
в
східних
областях
України

Я.Кравчук

Я.Кравчук

III. Питання для розгляду на нарадах у першого заступника, заступника
голови та керівника апарату райдержадміністрації в порядку контролю.

У першого заступника голови райдержадміністрації:
Січень
Про план першочергових заходів та робіт на об’єктах і територіях з ризиком
виникнення надзвичайних ситуацій на 2019 рік
І.Передерко
Про виплату орендної плати агроформуваннями району за оренду земельних
часток за 2018р.
Т.Колісник
Про здійснення соціального супроводу прийомних сімей. Проведення
інформаційних кампаній щодо створення та функціонування прийомних та
патронатних сімей та наставництва.
Н.Дубковецька
Про виділення земельних
документації на землю

ділянок

учасникам

АТО

та

виготовлення

М.Федишин

Лютий
Про хід проходження опалювального сезону 2018-2019 років та стан
розрахунку за спожиті енергоносії
С.Дубровська

Про взаємодію суб’єктів соціальної роботи щодо здійснення соціального
супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах
Н.Дубковецька
Про стан роботи щодо контролю за додержанням мінімальних гарантій в
оплаті праці, легалізації заробітної плати.
Я. Кравчук
Про заходи щодо економії бюджетних коштів, наповнення місцевих
бюджетів та оптимізацію мережі навчальних закладів у 2019 році

Березень
Про стан готовності до дій за призначенням Виноградської та Чернелицької
місцевої пожежної охорони
І.Передерко
Про стан підготовки та проведення весняно-польових робіт агропромисловим
комплексом району в 2019 році
Т.Колісник
Про безпеку дорожнього руху та стан надання послуг по перевезенню
пасажирів в районі.Розгляд скарг та звернень у сфері пасажироперевезень.
С.Дубровська
- Про хід виконання плану роботи райдержадміністрації на І квартал 2019
року
B.Мукан

У заступника голови райдержадміністрації:
Січень
Про роботу щодо приведення у відповідність до нового Закону України
«Про освіту» установчих документів закладів та установ освіти району
С. Івасюк
Про стан виявлюваності ВІЛ інфекції у районі

В. Федорів
Про взаємодію з молодіжними організаціями району

В. Чупрун
Лютий
Про стан підвозу учнів та вчителів до навчальних закладів району.

C.Івасюк
Про стан обстеження груп ризику на туберкульоз

В. Федорів
Про підготовку спортивних споруд до весняно-літнього сезону 2019 році та

їх інвентаризацію

В. Чупрун
Березень
Про забезпечення організованого закінчення 2018-2019 навчального року
С.Івасюк
Про стан забезпечення медикаментами для невідкладної допомоги у закладах
центру ПМСД (АЗПСМ, ФАП).
В. Федорів
Про підготовку до обласного відкритого фестивалю аматорського мистецтва
«Покутські джерела» в м.Коломия
та Міжрегіонального фестивалю
“Дністрові зорі-2019» в м.Заставна
Г.Олінійчук
Про хід виконання плану роботи райдержадміністрації на І квартал 2019
року
В.Мукан

-

У керівника апарату райдержадміністрації С. Михайлюка
Січень
Засідання районного штабу по координації діяльності варт правопорядку
«Про активізацію роботи варт правопорядку та забезпеченні чергування під
час Різдвяних свят»
В. Кондрацький
Про перевірку стану виконавської дисципліни в роботі з документами
органів виконавчої влади вищого рівня в райдержадміністрації
В.Мукан
Про стримання та виховання дітей у неблагополучних сім’ях, виявлення
фактів жорстокого поводження з дітьми.
А.Цюмпала
Лютий
Про стан подання державними службовцями апарату та структурних
підрозділів райдержадміністрації електронних декларацій про доходи за 2018
рік
Л.Плаксій
Про роботу з документами у 2018 році

Г.Кухар

Про виконання плану-графіка передачі документів Національного архівного
фонду на державне зберігання
Г.Козьмін
Про стан призначення та виплати державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.
А.Цюмпала

Березень
Про стан виконавської дисципліни у виконавчих комітетах міської, селищної
та сільських рад щодо виконання документів органів влади вищого рівня та
розпоряджень голови райдержадміністрації
Н.Шиманська
Про дотримання державними службовцями антикорупційного законодавства
Т.Буждиган
Про проведення 1 туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий
державний службовець»
Л.Плаксій
Про підготовку та
райдержадміністрації

оформлення

матеріалів

на

засідання

колегій

Г.Кухар
Про хід виконання плану роботи райдержадміністрації на І квартал 2019
року
В.Мукан

-

IV. Надання практичної допомоги на місцях виконавчим комітетам
міської,
селищної,
сільських
рад,
управлінням
і
відділам
райдержадміністрації, територіальним управлінням і відділам в районі,
комплексне вивчення їх діяльності:
Виїзні приймальні в населених пунктах району за участю голови, першого
заступника
голови,
заступника
голови,
керівника
апарату
райдержадміністрації.
(Протягом кварталу, згідно графіка)
З.Заячківська
Надання методичної та практичної допомоги щодо ведення діловодства,
роботи із звернень громадян та кадрової роботи в управлінні економіки та
відділі освіти райдержадміністрації
(Протягом кварталу )
Г. Кухар,З.Заячківська, Л.Іваночко

Взаємодія суб’єктів соціальної роботи щодо
перебувають у складних життєвих обставинах

виявлення

сімей,

що

(Протягом кварталу )
А.Цюмпала
Моніторинг апарату райдержадміністрації роботи виконавчих комітетів
Ясенево-Пільнівської, Вікнянської та Глушківської сільських рад
(Протягом кварталу )
В.Мукан
Надання практичної і методичної допомоги виконавчим комітетам
Тишківської, Чортовецької та Рашківської
сільських рад з питань
організаційно-кадрової роботи
(Протягом кварталу )
В. Мукан уЛ. Іваночко
Проведення роз’яснювальної роботи з питань децентралізації та створення
об’єднаних територіальних громад
(Згідно окремого графіка)
Відділ організаційно-інформаційної
роботи апарату РДА спільно з обласним офісом реформ
Надання методичної допомоги та проведення перевірок стану виконавської
дисципліни у роботі з документами в управлінні агропромилового розвитку
та відділі культури, національнальностей та релігій та райдержадміністрації
(Протягом кварталу )
Н.Шиманська
Виїзні дні щодо взаємодії суб’єктів соціальної роботи по виявленню сімей,
що перебувають у складних життєвих обставинах;
(Протягом кварталу)
Н.Дубковецька
Надання практичної допомоги з питань цивільного захисту Кунисівській,
Копачинецькій та Далешівскій сільським радам
(Протягом кварталу )
І.Передерко
Надання
методичної
допомоги
сільськогосподарського виробництва

товаровиробникам

в

галузі

• (Протягом кварталу)
Т.Колісник
V. Перелік питань для навчання працівників районної державної
адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад:
Семінар-навчання для секретарів міської, селищної та сільських рад
Про співпрацю із суб’єктами подання відомостей періодичного поновлення
(Городенківський РС УДМС України в Івано-Франківській області,
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг), Городенківський районний суд та центральна районна лікарня
Січень

Семінар-навчання для секретарів міської, селищної та сільських рад з питань
діловодства та організації роботи із зверненнями громадян
Січень
Семінар-навчання міського, селищного, сільських
наповнення місцевих бюджетів у 2019 році

голів

щодо шляхів
Січень

Семінар-навчання секретарів міської, селищної та сільських рад щодо
впорядкування архівів та передачу на державне зберігання архівних
документів
Лютий
Семінар-нарада міського, селищного, сільських голів щодо надання
безоплатної правової допомоги
Лютий
Семінар-нарада міського, селищного, сільських голів
- Про дотримання вимог ст.22 Закону України “Про Державний реєстр
виборців” в частині співпраці з органами місцевого самоврядування.
Лютий
Семінар-навчання секретарів міської, селищної та сільських рад щодо
особливості співпраці з відповідними територіальними виборчими комісіями
в рамках підготовки та проведення чергових, проміжних, повторних виборів,
повторного голосування чи референдуму.
Березень
Семінар-навчання з впровадження новітніх технологій вирощування
сільськогосподарської продукції за участю керівників агроформувань району
Березень
Семінар-нарада голів міської, селищної, сільської ради з питань організації та
підготовки проектів за міжнародними стандартами з метою залучення
додаткових коштів
Березень

VI. Організаційно-масові заходи
Участь у підготовці та проведенні святкування державних свят, знаменних та
пам’ятних дат:
Новий 2019 рік
01.01.
01.01.

110-річниця від дня народження С.Бандери

07.01.

Різдво Христове

19.01.

Хрещення Господнє

22.01.

День Соборності України

29.01

- День пам’яті Героїв Крут

15.02.

- День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав.ЗО- річниця виводу військ з Афганістану

20.02

- День Героїв Небесної Сотні

08.03.

- Міжнародний жіночий день

09.03.
09.03.
26.03.

- Відзначення Дня народження Т.Г.Шевченка
- День землевпорядника
- День Національної гвардії України

