УКРАЇНА
ОКНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
06.10.2017

№404/А-2017

Про затвердження плану роботи Окнянської
районної державної адміністрації на IV квартал
2017 року
Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та
керуючись пунктом 2.1 Регламенту Окнянської районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 12 серпня
2016 року №296/А-2016 «Про затвердження Регламенту Окнянської районної державної
адміністрації»:
1. Затвердити план роботи Окнянської районної державної адміністрації на ІV квартал
2017 року (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади забезпечити виконання
плану роботи на ІV квартал 2017 року та до 5 січня 2018 року надати звіти про виконання
плану роботи до відділу управління персоналом апарату районної державної адміністрації.
3. Відділу управління персоналом апарату районної державної адміністрації (Красюн
С.В.) узагальнити надану інформацію та до 25 січня 2018 року поінформувати голову
районної державної адміністрації про виконання плану роботи Окнянської районної
державної адміністрації за ІV квартал 2017 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної
адміністрації

О.С.Безименко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
06.10.2017 №404/А-2017
ПЛАН
роботи Окнянської районної державної адміністрації
на ІV квартал 2017 року
Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходів Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

1. Засідання колегії райдержадміністрації з розглядом питань
1.1

Про підсумки роботи зі зверненнями
громадян, що надійшли до Окнянської
районної державної адміністрації та
органів місцевого самоврядування району
протягом IІІ кварталу 2017 року

1.2

Про розгляд роботи Центру надання
адміністративних послуг при Окнянській
районній державній адміністрації Одеської
області в 2017 році

1.3

Проект програми «Архів-захист історичної
пам`яті Окнянщини на 2018 рік»

1.4

Про підсумки виконання бюджету району
та районного бюджету за 9 місяців 2017
року

1.5

Про розгляд проекту районного бюджету
Окнянського району на 2018 рік
Проект районної програми «Комплексних
заходів підтримки учасників АТО та
членів ії сімей» на 2018-2020 роки

1.6

Указ Президента України від 07.02.2008 року №
109/2008 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування
конституційного праа на звернення до органів
державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
Розпорядження в.о. голови районної державної
адміністрації від 23.07.2014 № 159/А-2014 «Про
затвердження Регламенту Центру надання
адміністративних
послуг
при
Окнянській
районній державній адміністрації»
Розпорядження голови райдержадміністрації від
08.09. 2016 року №
335/А-2016 «Про
затвердження Положення про архівний сектор
районної державної адміністрації
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу
України

жовтеньлистопад

Квасницька І.С.

грудень

Задорожнюк Л.В.

листопад

Моор В.В.

жовтень
листопад

- Грачова Н.В.

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу
грудень
України
Розпорядження голови районної державної грудень
адміністрації № 304/А-2016 від 22.08.2016 «Про
затвердження Положення про
управління
соціального захисту населення та охорони

Грачова Н.В.
Наговська З.Б.

1.7

1.8

здоров'я
Окнянської
районної
державної
адміністрації»
Проект районної цільової програми Розпорядження голови районної державної грудень
«Милосердя в дії» на 2018-2020 роки
адміністрації № 304/А-2016 від 22.08.2016 «Про
затвердження Положення про
управління
соціального захисту населення та охорони
здоров'я
Окнянської
районної
державної
адміністрації»
Проект програми «Комплексних заходів Розпорядження голови районної державної грудень
щодо соціального захисту різних верств адміністрації № 304/А-2016 від 22.08.2016 «Про
населення» на 2018 рік
затвердження Положення про
управління
соціального захисту населення та охорони
здоров'я
Окнянської
районної
державної
адміністрації»

Наговська З.Б.

Наговська З.Б.

2. Апаратні наради районної державної адміністрації
Про роботу служби у справах дітей
райдержадміністрації щодо захисту прав та
законних інтересів дітей в районі
Про підсумки роботи зі зверненнями
громадян, що надійшли до Окнянської
районної державної адміністрації та
органів місцевого самоврядування району
протягом ІV кварталу 2017 року

Указ Президента України від20.12.2011 року жовтень
№1163/2011

Баюро Л.П.

жовтень

Квасницька І.С.

2.3

Про розгляд роботи Центру надання
адміністративних послуг при Окнянській
районній державній адміністрації Одеської
області в IV кв. 2017 року

грудень

Задорожнюк Л.В.

2.4

Про
підготовку
об’єктів
житловокомунального та паливно-енергетичного
господарства соціальної сфери району до
роботи в осінньо-зимовий період 20172018 років

жовтень

Куріпко В.М.

2.5

Про

Указ Президента України від 07.02.2008 року №
109/2008 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування
конституційного праа на звернення до органів
державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
Розпорядження в.о. голови районної державної
адміністрації від 23.07.2014 № 159/А-2014 «Про
затвердження Регламенту Центру надання
адміністративних
послуг
при
Окнянській
районній державній адміністрації»
Розпорядження
в.о.
голови
голови
райдержадміністрації від 12.05.2017 №157/А-2017
«Про підготовку об’єктів житлово-комунального,
паливно-енергетичного господарства та об’єктів
соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий
період 2017-2018 років»
Розпорядження голови
районної державної

грудень

Наговська З.Б.

2.1

2.2

підсумки

роботи

управління

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

соціального захисту населення та охорони адміністрації № 304/А-2016 від 22.08.2016 «Про
здоров'я за 2017 рік
затвердження Положення про
управління
соціального захисту населення та охорони
здоров'я
Окнянської
районної
державної
адміністрації»
Про організацію харчування та підвозу Ст.25 і п.3 ст.53 Закону України: «Про освіту»
дітей в закладах освіти району.
Про організацію роботи з протипожежної Наказ МВС України від 30.12.2014 №1417 «Про
безпеки та безпеки життєдіяльності в затвердження правил пожежної безпеки в Україні
навчальних закладах
Про стан перевірки наявності, стану та Наказ Державного комітету архівів України від
руху документів Національного архівного 10.11.2009 №190 «Про затвердження Програми
фонду у 2017 році
здійснення контролю за наявністю, станом і
рухом документів Національного архівного
фонду на 2009-2019 роки»
Звіт про роботу архівного сектору за Наказ Міністерства юстиції
від 18.06.2015
2017рік
№1000/5 «Про затвердження Правил організації
діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах
місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях»
Попередній аналіз виконання доходної Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу
частини бюджету району за 2017 рік
України
Про підходи та особливості формування
районного бюджету Окнянського району
на 2018 рік
Інформація щодо результатів та стану
проведення проміжних виборів депутата
Гулянської сільської ради Окняського
району Одеської області
Про підготовку відділення стаціонарного
догляду для постійного або тимчасового
проживання
територіального
центру
соціального
обслуговування
до
функціонування в осінньо-зимовий період

1 понеділок
Красюн С.В.
жовтня
4 понеділок Красюн С.В.
жовтня
жовтень

Моор В.В.

грудень

Моор В.В.

листопад

Грачова Н.В.

Відповідно до статей 41, 75 Бюджетного кодексу грудень
України

Грачова Н.В.

Закон України про Місцеві вибори (абзац другий 2
декада Ланнік О.І.
частини шостої статті 74; абзац перший частини жовтня
другої статті 30)
Розпорядження голови районної державної жовтень
адміністрації від 12 травня 2017 року №157/А2017 «Про підготовку об’єктів житловокомунального,
паливно-енергетичного
господарства та соціальної сфери району до
роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018

Ратушняк О.Б.

років».
3. Питання для розгляду в районній державній адміністрації на рівні заступників голови та підготовки обгрунтувань щодо
доцільності видання розпоряджень
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

Про влаштування покинутих дітей, дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування під опіку, прийомні сім’ї,
дитячі будинки сімейного типу та в дитячі
заклади інтернатного типу

Закон України «Про організаційно-правові умови
соціального
захисту
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених батьківського піклування. Постанова
КМУ від 24.09.2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної
із захистом прав дитини»
Про надання дозволу на укладання Сімейний кодекс України, Закон України «Про
договору іпотеки домоволодіння в якому охорону дитинства»
зареєстровані та проживають неповнолітні
діти
Про надання дозволу на зміну прізвища
Сімейний кодекс України, Закон України «Про
охорону дитинства»
Про надання статусу дитини-сироти та Закон України «Про організаційно-правові умови
дитини,
позбавленої
батьківського соціального
захисту
дітей-сиріт,
дітей,
піклування дітям, які залишилися без позбавлених батьківського піклування»
батьківського піклування
Про відзначення Дня захисника України
Указ Президента України
№806/2014 від
14.10.2014 року «Про день захисника України»
Про відзначення чергових роковин Указ Президента України №1310/98 від
Голодомору 1932-1933 років
26.11.2017 року «Про встановлення Дня пам'яті
жертв голодоморів»
Про підсумки виконання бюджету району П. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України
та районного бюджету за 9 місяців 2017
року
Про схвалення проекту рішення районної Ст. 75 Бюджетного кодексу України
ради „Про районний бюджет Окнянського
району на 2018 рік ”
Про погодження
номенклатур справ, Правила роботи архівних підрозділів органів
описів №1. №2. №1-ОС установ, державної влади, місцевого самоврядування,
організацій, підприємств району
підприємств, установ і організацій затверджені
Наказом Державного комітету архівів України від
16.03.2001 №16 (із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державного комітету архівів №87 від

за
необхідністю

Дзевик В.М.
Чаповська Л.П.

за
необхідністю

Баюро Л.П.

за
необхідністю
за
необхідністю

Дзевик В.М.
Чаповська Л.П.
Дзевик В.М.
Чаповська Л.М.

жовтень

Островський Г.М.

листопад

Островський Г.М.

листопад

Грачова Н.В.

грудень

Грачова Н.В.

листопад

Моор В.В.

05.06.2007, №188 від 19.09.2008)
Указ Президента України від 7 лютого
№109/2008 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування
конституційного права на звернення до органів
державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
Указ Президента України від 7 лютого
№109/2008 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування
конституційного права на звернення до органів
державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
Указ Президента України від 7 лютого
№109/2008 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування
конституційного права на звернення до органів
державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
Закон України «Про регулювання містобудівної
діяльності»

3.10

Про затвердження графіка виїзного
особистого
прийому
громадян
керівництвом
Окнянської
районної
державної адміністрації на І квартал 2018
року

3.11

Про підсумки роботи зі зверненнями
громадян, що надійшли до Окнянської
районної державної адміністрації та
органів місцевого самоврядування району
протягом ІІІ кварталу 2017 року

3.12

Про стан виконавської дисципліни та хід
виконання актів і доручень Президента
України
структурними
підрозділами
районної
державної
адміністрації,
виконкомами селищної та сільських рад у
ІІІ кварталі 2017 року
Про право забудови об’єктів державних і
приватних підприємств та індивідуальних
забудовників
Про початок опалювального сезону 2017- Розпорядження голови Одеської обласної
2018 років у населених пунктах району
державної адміністрації від 29.09.2017 №853/А2017 «Про початок опалювального сезону 20172018 років у населених пунктах Одеської області»

3.13

3.14

вересень

Квасницька І.С.

жовтеньлистопад

Квасницька І.С.

жовтеньлистопад

Квасницька І.С.

протягом
кварталу

Куріпко В.М.

жовтень

Куріпко В.М.

4. Організаційна робота
4.1

Спільні рейди по населеним пунктам Районна програма «Національний план дій щодо жовтеньрайону з метою виявлення сімей, які реалізації Конвенції ООН про права дитини» на листопад
опинились
в
складних
життєвих 2017-2020 роки».
обставинах,
дітей,
які
потребують
соціального захисту та попередження
негативних проявів у підлітковому
середовищі.

Баюро Л.П.
Кунєва І.Д.
Дзевик В.М.
Чаповська Л.М.

4.2

Проведення районної акції «Готуємо дітей Закону України «Про органи і служби у справах жовтень
до школи»
неповнолітніх та спеціальні заклади для
неповнолітніх» від 24.01.1995 року №20/95-ВР

Кунєва І.Д.
Дзевик В.М.

4.3

Проведення
на
території
Всеукраїнських заходів «Урок»

жовтень

Баюро Л.П.
Кунєва І.Д.
Дзевик В.М.
Чаповська Л.М.

жовтень

Баюро Л.П.
Кунєва І.Д.
Дзевик В.М.
Чаповська Л.М.

жовтень

Кунєва І.Д.

жовтеньлистопад

Баюро Л.П.
Кунєва І.Д.
Дзевик В.М.
Чаповська Л.М.

щомісячно

Дзевик В.М.

постійно

Дзевик В.М

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

району Закон України від 5 березня 2009 року №1065-УІ
«Про Загальнодержавну програму «Національний
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини» на період до 2016 року», Закон
України «Про освіту»
Надання роз’яснень неповнолітнім у Ст.4 Закону України від 24 січня 1995 року №
вирішені питань їх соціального захисту та 20/95-ВР "Про органи і служби у справах дітей та
організації
роботи
спрямованої
на спеціальні установи для дітей"
запобігання
бездоглядності
та
правопорушень серед них
Здійснення перевірки стану виховної Ст.4 Закону України від 24 січня 1995 року №
роботи з дітьми та підлітками в 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей та
навчальних та позашкільних закладах за спеціальні установи для дітей»
місцем проживання.
Проведення службою у справах дітей Ст.4 Закону України від 24 січня 1995 року №
райдержадміністрації
спільно
з 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей та
Окнянським відділом поліції в Одеській спеціальні установи для дітей»
області перевірок місць відпочинку,
концентрації молоді та розважальних
закладів щодо виявлення фактів реалізації
підліткам
наркотичних
речовин
та
алкогольних напоїв, появи дітей у стані
наркотичного або алкогольного сп’яніння
Прийняти участь у засіданні комісії з Постанова Кабінету Міністрів України від 24
питань захисту прав дітей
вересня 2008 року №866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
Підвищення
рівня
поінформованості Постанова Кабінету Міністрів України від
населення
з
питань
усиновлення 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку
громадянами України дітей-сиріт та дітей, провадження діяльності з усиновлення та
позбавлених батьківського піклування, здійснення нагляду за дотриманням прав
формування
культури
національного усиновлених дітей»
усиновлення
шляхом
постійного
інформування населення через засоби

масової інформації
4.9

4.10

4.11

4.12

Надання консультацій головам органів
опіки
та
піклування,
керівникам
навчальних
закладів
та
опікунам,
піклувальникам з питань організації
роботи соціального захисту дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування.
Пошук та консультування потенційних
усиновлювачів,
опікунів,
прийомних
батьків

Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс постійно
України, Закон України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», Правила опіки та піклування, Закон
України «Про загальну середню освіту».

Дзевик В.М.
Чаповська Л.М.

постійно

Дзевик В.М.
Чаповська Л.М.

Перевірка діяльності виконавчих комітетів
міської та сільських рад з питань
виконання
делегованих
повноважень
органів виконавчої влади щодо захисту
прав дітей
Реєстрація
народження
дитини
та
розв'язання спорів між батьками щодо
участі у вихованні дитини

Закон України «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування»,
постанова Кабінету Міністрів України від
08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку
провадження діяльності з усиновлення та
здійснення нагляду за дотриманням прав
усиновлених дітей»
Постанова Кабінету Міністрів України від
09.03.1999 року №339 «Про затвердження
Порядку контролю за здійсненням органами
місцевого
самоврядування
делегованих
повноважень органів виконавчої влади»
Постанова Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
Доручення Президента України від 08.04.2011 р.
№ 1-1/637 «Про підвищення ефективності
механізмів забезпечення захисту прав і законних
інтересів дитини в Україні відповідно до вимог
Конвенції про права дитини та Факультативних
протоколів до неї» на період до 2015 року»
Закон України від 02.10.1996 року «Про
звернення громадян». Указ Президента України
№ 109/2008 від 7 лютого 2008 року «Про
першочергові
заходи
щодо
забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права
на звернення громадян до органів державної

жовтеньлистопад

Баюро Л.П.

жовтеньлистопад

Кунєва І.Д.

жовтеньлистопад

Баюро Л.П.
Дзевик В.М.

постійно

Баюро Л.П.
Дзевик В.М.

4.13

Проведення
правоосвітньої
та
правовиховної роботи з усіма соціально
незахищеними
категоріями
дітей,
опікунами, піклувальниками, батьками

4.14

Робота із зверненнями громадян

влади та органів місцевого самоврядування»
4.15

Засідання координаційної ради з питань
соціального захисту малозабезпечених
верств населення та громадян, які гостро
потребують допомоги

4.16

Проведення інформаційно-роз'яснювальної
роботи серед населення з питань
діяльності управління соціального захисту
населення та охорони здоров'я

4.17

Особистий прийом громадян головним
архітектором району

4.18

Про посилення контролю та нагляду за
дотриманням вимог законодавчих та
нормативних актів при проектуванні
Засідання
оперативного
штабу
з
підготовки
об’єктів
житловокомунального,
паливно-енергетичного
господарства та соціальної сфери до
роботи у зимових умовах 2017-2018 років

4.19

4.20

Організація та проведення безстрокової
кампанії із забезпечення чистоти і порядку
у населених пунктах району

4.21

Наради з керівниками закладів освіти

4.22

Підготовка та надання до районної ради
проектів рішень «Про внесення змін та
доповнень до рішення районної ради від
21.12.2015 № 23-VІI «Про районний

Розпорядження голови районної державної щомісяця
адміністрації від 26.01.2012 року № 42/А-2012
«Про районну Координаційну раду з питань
соціального захисту малозабезпечених верств
населення та громадян, які гостро потребують
допомоги»
Розпорядження голови районної державної постійно
адміністрації № 304/А-2016 від 22.08.2016 «Про
затвердження Положення про
управління
соціального захисту населення та охорони
здоров'я
Окнянської
районної
державної
адміністрації»
Закон України «Про звернення громадян»
щовівторка

Наговська З.Б.

Закон України «Про регулювання містобудівної протягом
діяльності»
кварталу

Куріпко В.М.

Розпорядження в.о. голови районної державної
адміністрації від 12 квітня 2017 року №347/А2017 «Про підготовку об’єктів житловокомунального
та
паливно-енергетичного
господарства соціальної сфери району до роботи
в осінньо-зимовий період 2017-2018 років»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
31.03.2010 №777-р «Деякі питання проведення
щорічної акції «За чисте довкілля» та Дня
благоустрою територій населених пунктів»
Положення про відділ освіти, культури та
молодіжної
політики
райдержадміністрації,
затвердженого
розпорядження
голови
райдержадміністрації
від
02.09.2016
року
№326/А-2016
П.7 ст. 78 та п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу
України

протягом
кварталу

Куріпко В.М.

жовтень

Ротар Д.А.

жовтеньлистопад

Красюн С.В.

жовтень –
грудень

Грачова Н.В.

Наговська З.Б.
Гловацька С.А.
Жембій І.Ю.

Куріпко В.М.

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

бюджет Красноокнянського району на
2017 рік»
Підготовка та надання до районної ради
проекту рішення «Про районний бюджет
Окнянського району на 2018 рік»
Проведення комісій із забезпечення
надходжень
до бюджету, виконання
орендної плати та врегулювання земельних
відносин

П.7 ст.78 та п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу грудень
України

Грачова Н.В.

Розпорядженнями голови районної державної жовтень –
адміністрації : від 26.11.2013 №386/А-2013 грудень
«Комісія з визначення та відшкодування збитків,
заподіяних
власникам
землі
та
землекористувачам», від 13.03.2014 року №59/А2014 «комісія з питань виявлення додаткових
джерел наповнення місцевих бюджетів»
Здійснення щоденного моніторингу стану Положення про відділ доходів та економічного щоденно
виконання місцевих бюджетів району
аналізу, затверджене наказом від 03.02.2014 No 6

Грачова Н.В.

Опрацювання розрахункових показників
районного бюджету на 2018 рік та
визначення
пріоритетних
напрямів
спрямування бюджетних коштів
Нарада з головними розпорядниками
коштів районного бюджету, головами
селищної та сільських рад з питання
формування бюджету 2018 рік
Обстеженню умов проживання одиноких
громадян, які потребують різних видів
соціальних послуг, поновлювати банк
даних
на
одиноко
проживаючих
пенсіонерів
Проведення аналізу умов проживання та
обслуговування осіб, проживаючих у
відділені
стаціонарного догляду для
постійного або тимчасового проживання,
вживати заходів щодо покращення
обслуговування цієї категорії громадян.
Роз'яснювальна та практична допомога в
межах компетенції відділу Гулянській
сільській
виборчій
комісії
щодо

Грачова Н.В.

Стаття 75 Бюджетного кодексу України

жовтень –
грудень

Грачова Н.В.

Зміни у Бюджетному та Податкових кодексах, листопад
законах, постановах, наказах ВРУ, МФУ, ДКСУ

Грачова Н.В.

Закон України «Про соціальні послуги» від постійно
19.06.2003 № 966-IV

Ратушняк О.Б.
Павліна Л.В.
Євтуховська С.В.

Наказ Міністерства соціальної політики України постійно
від 14.07.2016року № 198 «Про затвердження
Державного стандарту стаціонарного догляду за
особами,
які
втратили
здатність
до
самообслуговування чи набули такої здатності».

Павліна Л.В

Закон України «Про Місцеві вибори» (абзац
І декада
другий частини шостої статті 74; абзац перший
жовтня
частини другої статті 30

Ланнік О.І.

4.32

4.33

4.34

4.35

4.36

4.37

4.38

проведення проміжних виборів депутата
Гулянської сільської ради
Подання територіальній виборчій комісії
відомостей про кількість виборців,
включених до попередніх списків виборців
на виборчих дільницях
Передача дільничній виборчій комісії
звичайної виборчої дільниці попереднього
списку виборців на паперовому носії та
виготовлених іменних запрошень
Робоча нарада з посадовими особами
відділу РАЦС Окнянського району
Одеської області України про форми
подань з відомостями про виборців (осіб),
на підставі яких здійснюється періодичне
поновлення
персональних
даних
Державного реєстру виборців
Семінар-нарада з суб'єктами подання
відомостей періодичного поновлення щодо
шляхів забезпечення повноти і коректності
персональних даних Державного реєстру
виборців відповідно до вимог Інструкції
про
заповнення
форм
подань
з
відомостями про виборців (осіб), на
підставі яких здійснюється періодичне
поновлення
персональних
даних
Державного реєстру виборців
Особистий прийом громадян головою
районної
державної
адміністрації
Безименком О.С.
Особисті виїзні прийоми громадян голови
та
заступників
голови
райдержадміністрації
у
виконкомах
сільських рад

Закон України «Про Місцеві вибори» (абзац І декада
другий частини шостої 74)
жовтня

Ланнік О.І.

Закон України «Про Місцеві вибори» (абзац І декада
перший частини другої статті 30)
жовтня

Ланнік О.І.

Постанова Центральної виборчої комісії від 13 ІІІ декада
січня 2011 року № 6 (із змінами, внесеними листопала
постановами Центральної виборчої комісії від 5
грудня 2013 року № 413, від 7 квітня 2015 року
№30)

Ланнік О.І.

Положення про відділ ведення Державного І
декада Ланнік О.І.
Реєстру виборців. (Розпорядження РДА від грудня
24.11.2010 №472/А-2010)
Постанова ЦВК від 13 січня 2011 року № 6 (із
змінами,
внесеними
постановами
ЦВК від 5 грудня 2013 року № 413, від 7 квітня
2015 року №30)

Закон України «Про звернення громадян»

щовівторка

Квасницька І.С.

Указ Президента України від 07 лютого 2008 згідно графіка Квасницька І.С.
року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування
конституційного права на звернення до органів
державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
Засідання постійно діючої комісії з питань Розпорядження голови районної державної щомісяця
Квасницька І.С.
розгляду
звернень
громадян
при адміністрації від 10 вересня 2010 року №320/А-

райдержадміністрації

4.39

«Гаряча
телефонна
лінія»
голови
райдержадміністрації Безименка О.С.

4.40

Затвердження плану роботи Окнянської
районної державної адміністрації на ІV
квартал 2017 року

4.41

Засідання
експертної
комісії
про
затвердження описів, номенклатур справ,
актів на знищення документів

4.42

4.43

2010 «Про утворення постійно діючої комісії з
питань розгляду звернень громадян при районній
державній адміністрації»
Указ Президента України від 07 лютого 2008
року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування
конституційного права на звернення до органів
державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування»
Розпорядження
голови
Окнянської
райдержадміністрації від 10.07.17 №214/А-2017
«Про затвердження плану роботи Окнянської
районної державної адміністрації на ІІI квартал
2017 року»
Розпорядження
голови
Окнянської
райдержадміністрації від 19.04.17 №138/А-2017
«Про затвердження Положення про експертну
комісію та її складу районної державної
адміністрації»

Схвалення описів постійного зберігання та Наказ Міністерства юстиції
від 18.06.2015
погодження описів з особового складу у №1000/5 «Про затвердження Правил організації
Державному архіві Одеської області
діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах
місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях»
Надання
адміністративних
послуг Виконання п.1.3. Регламенту Центру надання
відповідно до принципів: верховенства адміністративних
послуг
при
Окнянській
права, у тому числі законності та районній державній адміністрації затвердженого
юридичної визначеності; стабільності; розпорядженням в.о. голови районної державної
рівності перед законом; відкритості та адміністрації від 23.07.2014 № 159/А-2014 «Про
прозорості; доступності інформації про затвердження Регламенту Центру надання
надання
адміністративних
послуг; адміністративних
послуг
при
Окнянській
оперативності
та
своєчасності; районній державній адміністрації»
захищеності
персональних
даних;
раціональної
мінімізації
кількості
документів та процедурних дій, що
вимагаються
для
отримання

перший
Квасницька І.С.
понеділок
місяця з 15.00
до 16.00
протягом
кварталу

Квасницька І.С.

протягом
кварталу
Моор В.В.

протягом
кварталу

Моор В.В.

протягом
кварталу

Задорожнюк Л.В.

4.44

адміністративних послуг; неупередженості
і справедливості суб’єктів надання
адміністративних послуг та працівників
відділу;
доступності
та
зручності
організації надання послуг для суб’єктів
звернень.
Направлення вхідних пакетів документів
суб’єктові
надання
адміністративної
послуги до компетенції якого належить
питання прийняття рішення у справі.

4.45

Прийняття від суб’єкта господарювання
документів, необхідних для отримання
адміністративної послуги, їх реєстрація та
подання документів (їх копій) відповідним
регіональним,
місцевим
органам,
суб’єктам
надання
адміністративної
послуги.

4.46

Видача суб’єктам звернень документів
оформлених регіональними, місцевими
органами.

4.47

Взаємодія з керівниками
організацій політичних партій

4.48

районних

Взаємодія з керівниками громадських та
профспілкових організацій

Виконання п.6.1. Регламенту Центру надання
адміністративних
послуг
при
Окнянській
районній державній адміністрації затвердженого
розпорядженням в.о. голови районної державної
адміністрації від 23.07.2014 № 159/А-2014 «Про
затвердження Регламенту Центру надання
адміністративних
послуг
при
Окнянській
районній державній адміністрації»
Виконання п.2.1 та 2.2
Положення про
адміністратора Виконання п.2.1 та п.2.2
Положення про адміністратора затверджене
розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 28.02.2012 № 99/А-2012 «Про
затвердження Положення про адміністратора і
порядок його взаємодії з регіональними,
місцевими дозвільними органами та суб’єктами
господарювання»
Виконання п.2.1 та 2.2
Положення про
адміністратора Виконання п.2.1 та п.2.2
Положення про адміністратора затверджене
розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 28.02.2012 № 99/А-2012 «Про
затвердження Положення про адміністратора і
порядок його взаємодії з регіональними,
місцевими дозвільними органами та суб’єктами
господарювання»
Розпорядження голови районної державної
адміністрації від 15.03.2013 №72/А-2013 «Про
затвердження положення про відділ з питань
комунікацій з громадськістю»
Розпорядження голови районної державної
адміністрації від 15.03.2013 №72/А-2013 «Про

протягом
кварталу

Задорожнюк Л.В.

протягом
кварталу

Задорожнюк Л.В.

протягом
кварталу

Задорожнюк Л.В.

Островський Г.М.
постійно
постійно

Островський Г.М.

4.49

4.50

4.51
4.52

Надання
методичної
допомоги
структурним
підрозділам
районній
державній
адміністрації,
виконкомам
сільських селищних рад в організації
заходів з відзначення державних та
місцевих свят.
Робота щодо організації проведення
ініціативних
зборів
по
створенню
Громадської ради при районній державній
адміністрації.
Забезпечення
висвітлення
діяльності
структурних підрозділів .
Ведення
інформаційного
веб-ресурсу
Окнянської райдержадміністрації.

затвердження положення про відділ з питань
комунікацій з громадськістю»
Розпорядження голови районної державної постійно
адміністрації від 15.03.2013 №72/А-2013 «Про
затвердження положення про відділ з питань
комунікацій з громадськістю»
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 постійно
листопада 2011 року «Про порядок проведення
консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики»
Закон України «Про доступ до публічної постійно
інформації» від 13 січня 2011 року №2939-VI
Розпорядження голови районної державної постійно
адміністрації від 27.07.2017 №250/-2016 «Про
єдиний інформаційно-телекомунікаційної вебпортал територіальних громад Окнянського
району»

Островський Г.М.

Островський Г.М.

Островський Г.М.
Островський Г.М.

5. Контрольна робота
5.1. Перевірка виконання законів України
5.1.1

5.1.2
5.1.3

5.1.4
5.1.5

Інформація
про
використання
альтернативних
та
відновлювальних
джерел енергії, вторинних енергетичних
ресурсів
Організація контролю за проведенням
підвезенням дітей
Організація контролю за харчуванням
дітей, дотримання режиму та санітарного
стану в закладах освіти
Організація контролю за виконанням
всеобучу
Організація контролю за дотриманням

Закон України «Про альтернативні види палива», щомісячно
доручення Голови Одеської обласної державної до 10 числа
адміністрації від 31.05.2010р. № Д/01-17

Куріпко В.М.

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про дорожній рух»
Закон України: «Про дошкільну освіту»,
Закон України «Про загальну середню освіту»

Приймак Н.Д.

протягом
кварталу
протягом
кварталу

Біла О.А.

ст. 35 Закону України «Про загальну середню за
окремим Приймак Н.Д.
освіту»
графіком
ст. 26, 51, 52 Закону України «Про освіту»
за
окремим Приймак Н.Д.

5.1.6
5.1.7
5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

техніки безпеки та охорона праці в
закладах освіти району
Контроль форм навчання, виконання
навчальних планів
Виплата одноразової допомоги дітямсиротам
Контроль за дотриманням бюджетного
законодавства
щодо
цільового
використання коштів, бюджетних установ,
одержувачів бюджетних коштів, які
фінансуються з районного бюджету, та
використанням коштів на оплату праці в
бюджетних установах району, селищній та
сільських радах
Контроль за дотриманням вимог наказу
при заповнені форм карток і книг
аналітичного обліку бюджетних установ та
порядку їх складання, при ведені
бухгалтерського обліку та звітності в
бухгалтеріях сільських, селищної рад та
одержувачів бюджетних коштів
Контроль виконання п. 1-4 постанови за
здійсненням
органами
місцевого
самоврядування делегованих повноважень
органів виконавчої влади, в частині
делегованих повноважень в галузі фінансів
та бюджету, та виявлення резервів
надходження до бюджетів всіх рівнів
Про хід виконання Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»
Про хід виконання Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»
Про хід виконання Закону України «Про
жертви нацистських переслідувань»

Закон України « Про охорону праці»

графіком

ст. 12, 13, 14, 15, 16, 18 Закону України «Про протягом
загальну середню освіту»
кварталу
Закон України «Про охорону дитинства»
протягом
кварталу
ст.2 Бюджетного кодексу України
протягом
Наказ МФУ від 08.05.1996 року № 92
кварталу

Приймак Н.Д.
Садовська Т.Л.
Красюн С.В.

Наказ Державного казначейства України від протягом
06.10.2000 року № 100
кварталу

Грачова Н.В.

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 протягом
березня 1999 року № 339
кварталу

Грачова Н.В.

Закон України від 22.10.1993 року № 3551- ХІ

постійно

Наговська З.Б.
Жембій І.Ю.

Закон України від 19.12.1991 року № 2001- ХІІ

постійно

Наговська З.Б.
Жембій І.Ю.

Закон України від 23.03.2000 року № 1584-ІІІ

постійно

Наговська З.Б.
Жембій І.Ю.

Грачова Н.В.

5.1.14

Про хід виконання Закону України «Про Закон України від 18.11.2000 року № 2195-ІV
соціальний захист дітей війни»

постійно

Наговська З.Б.
Жембій І.Ю.

5.1.15

Про хід виконання Закону України «Про Закон України від 26.04.2001 року № 2402 - ІІІ
охорону дитинства»
Про хід виконання Закону України «Про Закон України від 23.05.1991 року № 1060- ХІ
надання пільг за професійною ознакою»

постійно

Наговська З.Б.
Жембій І.Ю.
Наговська З.Б.
Жембій І.Ю.

Про хід виконання Закону України «Про
статус ветеранів військової служби і
ветеранів органів внутрішніх справ і
деяких інших осіб та їх соціальних захист»
Про хід виконання Закону України «Про
державну допомогу сім'ям з дітьми»
Про хід виконання Закону України «Про
державну
соціальну
допомогу
малозабезпеченим сім'ям»
Про хід виконання Закону України «Про
державну допомогу інвалідам з дитинства
та дітям – інвалідам»
Про хід виконання Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»
Про виконання Закону України «Про
Національний архівний фонд та архівні
установи»,
розпоряджень
облдержадміністрації, облради
Інформація щодо виконання Закону
України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад».

Закон України від 24.03.1998 року № 203/98-ВР

постійно

Наговська З.Б.
Жембій І.Ю.

Закон України від 21.11.1992№2812-ХІІ

постійно

Закон України від 24.10.2002№208- IV

постійно

Наговська З.Б.
Гловацька С.А.
Наговська З.Б.
Гловацька С.А.

Закон України від 30.04.2002 № 226/293/169

постійно

Наговська З.Б.
Гловацька С.А.

Закон України від 22.10.1993 року № 3551- ХІ

постійно

Наговська З.Б.
Жембій І.Ю.

5.1.16

5.1.17

5.1.18
5.1.19

5.1.20

5.1.21

5.1.22

5.1.23

5.1.24

5.1.25

Виконання
Закону
України
адміністративні послуги»

Доручення
Державного
облдержадміністрації, облради

постійно

архіву, Протягом
кварталу

Закон України від 05.02.2015 №157-VIII «Про 1 жовтня
добровільне об’єднання територіальних громад». 1 листопада
1 грудня

«Про Розпорядження в.о.голови районної державної протягом
адміністрації від 23.07.2014 року № 160/А-2014 кварталу
року
«Про
утворення
Центра
надання
адміністративних
послуг
при
Окнянській
районній державній адміністрації»
Виконання Закону України «Про державну Про внесення змін до Закону України «Про протягом

Моор В.В.

Островський Г.М.

Задорожнюк Л.В.

Задорожнюк Л.В.

5.1.26

5.1.27

5.1.28

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
- підприємців та громадських формувань» осіб – підприємців» та деяких інших
законодавчих актів України щодо децентралізації
повноважень з державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
Виконання Закону України «Про державну Про внесення змін до Закону України «Про
реєстрацію речових прав на нерухоме державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень»
майно та їх обтяжень» та деяких інших
законодавчих актів України щодо децентралізації
повноважень з державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень
Здійснення контролю за відвідуванням Ст. 21 Закону України «Про охорону дитинства»
навчальних закладів неповнолітніми, які від 26 квітня 2001 року №2402-ІІІ
перебувають на обліку служби у справах
дітей та відділу поліції
Перевірка дотримання вимог Закону Указу Президента України від 07 лютого 2008
України «Про звернення громадян», Указу року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо
Президента України від 07 лютого 2008 забезпечення
реалізації
та
гарантування
року №109/2008 «Про першочергові конституційного права на звернення до органів
заходи щодо забезпечення реалізації та державної
влади
та
органів
місцевого
гарантування конституційного права на самоврядування»
звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування»
у
виконкомах сільських, селищної рад та
структурних
підрозділах
апарату
райдержадміністрації

кварталу

протягом
кварталу

Задорожнюк Л.В.

протягом
кварталу

Кунєва І.Д.

згідно графіка Квасницька І.С.

5.2. Перевірка виконання указів, доручень Президента України
5.2.1

5.2.2

Контроль за здійсненням індивідуального Укази Президента України: від 01.06.2005 № протягом
навчання дітей з обмеженими фізичними 900/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту кварталу
можливостями
прав
дітей
із
обмеженими
фізичними
можливостями» від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про
додаткові невідкладні заходи щодо створення
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями»
Виконання програм «Розвиток освіти і Указ Президента України від 30.09.2010 № протягом

Красюн С.В.

Красюн С.В.

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

культури Окнянщини на 2017-2020 роки
«Розвитку фізичної культури і спорту в
Окнянському районі на період 2016-2020
роки»
Інформація про проведення енергетичного
аудиту
суб’єктів
господарювання
теплоенергетики

926/2010 «Про заходи щодо забезпечення кварталу
пріоритетного розвитку освіти в Україні»

Дорученя Президента України від 22.08.2011р.
№1-1/1844, розпорядження голови « Про
забезпечення проведення енергетичного аудиту
суб’єктів господарювання, які здійснюють
виробництво, транспортування та постачання
теплової енергії споживачам»
Перевірка своєчасності надання органу Доручення Президента України від 12.06.2012
ведення Державного реєстру виборців року № 1-1/884
відомостей, передбачених статтею 22
Закону України «Про Державний реєстр
виборців» суб’єктами їх подання.
Інформація щодо виконання Указу Указ Президента від 22.01.2016 №17/2016 «Про
Президента «Про заходи з відзначення заходи з відзначення 100-річчя подій Української
100-річчя подій Української революції революції 1917-1921 років»
1917-1921 років»
Захист прав та законних інтересів дітей
Доручення Президента України від 30.08.2012
року №1-1/2338

щоквартально
до 01 числа

Ротар Д.А.

щомісячно до Ланнік О.І
5 числа

5 листопада

М.В. Мельник

протягом
кварталу

Баюро Л.П.
Дзевик В.М.
Кунєва І.Д.
Чаповська Л.М.
Островський Г.М.

Інформація щодо виконання Указу Указ Президента від 22.01.2016 №17/2016 «Про 5 жовтня
Президента «Про заходи з відзначення заходи з відзначення 100-річчя подій Української
100-річчя подій Української революції революції 1917-1921 років»
1917-1921 років»
5.3 Перевірка виконання розпоряджень, постанов та доручень Кабінету Міністрів України

5.3.1
5.3.2

Виконання всеобучу

Постанова Кабінету Міністрів України від щопонеділка
Красюн С.В.
12.04.2000 року № 646
Контроль
охоплення
індивідуальним Постанова Кабінету Міністрів України від за
окремим Красюн С.В.
навчанням дітей, які потребують корекції 21.08.2013 № 607 «Про затвердження Державного графіком
фізичного та (або) розумового розвитку
стандарту початкової загальної освіти для дітей з
особливими освітніми потребами»
Положення про індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх
навчальних
закладах,

5.3.3

Контроль виконання норм харчування

5.3.4

Контроль
навчальних
планів
загальноосвітніх навчальних закладів

5.3.5

Контроль навантаження вчителів

5.3.6

Інформація
про
стан
водопостачання та водовідведення

5.3.7

Інформація щодо реалізації проектів
цільових екологічних інвестицій

5.3.8

Інформація щодо рівня діючих тарифів на
житлово-комунальні послуги

5.3.9

Інформація
про
використання
альтернативних
та
відновлювальних
джерел енергії, вторинних енергетичних

мереж

затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 12 січня 2016 року № 8,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2016 року за № 184/28314
Постанова Кабінету Міністрів України від
22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та оздоровчих
закладах»
Постанова Кабінету Міністрів України від
27.08.2010 №779 «Деякі питання організації
навчально-виховного процесу в загальноосвітніх
навчальних закладах у зв'язку з переходом на 11річний строк навчання»
Постанова Кабінету Міністрів України від 27
серпня 2010 року № 778 «Про затвердження
Положення про загальноосвітній навчальний
заклад»
Постанова Кабінету Міністрів України від
09.06.2011р.
№650
«Про
запровадження
проведення оцінки діяльності Ради міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
обласних,
Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій»,
доручення голови облдержадміністрації від
06.07.2011р. № Д/01-41
Постанова Кабінету Міністрів України від
22.08.2008 №221 «Про затвердження Порядку
розгляду, схвалення та реалізації проектів
цільових інвестицій у період дії зобовязань
сторонами Кіотського протоколу до Рамкової
конвекції ООН про зміну клімату»
Доручення Кабінету Міністрів України від
21.01.2012р. №2960/0/1-12 ,
лист Одеської обласної державної адміністрації
від 01.02.2012 року № 319/02-18/02/622
Доручення Кабінету Міністрів України від
26.05.2010р. №22274/171/1-10,
доручення голови Одеської обласної державної

протягом
кварталу

Красюн С.В.

постійно

Красюн С.В.

постійно

Красюн С.В.

щоквартально
до 15 числа

Ротар Д.А.

до 25 числа Куріпко В.М.
останього
місяця
поточного
кварталу
щомісячно
до 20 числа

Ротар Д.А.

щоквартально
до 05 числа

Ротар Д.А.

5.3.10

ресурсів
Інформація про вжиття заходів щодо втрат
води та розроблення схем оптимізації
роботи систем водопостачання

5.3.11

Контроль за дотриманням житлових та
майнових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.

5.3.12

Про хід виконання постанови про
спрощення порядку надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних
послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива
Контролювати розрахунки за надання
платних соціальних послуг працівниками
структурних підрозділів

5.3.13

5.3.14

Контролювати надходження 75% пенсій
на спец. рахунок тер. центру з ПФ ч/з
органи Державного казначейства та їх
витрати.

адміністрації від 05.07.2010р. № Д/01-27
Доручення Кабінету Міністрів України
від
13.07.2012р. №58922/30/1-11,
лист Департаменту розвитку інфраструктури та
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації
№642-І/226-10 від 25.01.2013
Постанова Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
Постанова Кабінету Міністрів України від 21
жовтня 1995 р. N 848 «Про спрощення порядку
надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива»
Постанова Кабінету Міністрів України від 9
квітня 2005 року № 268 «Про затвердження
Порядку регулювання тарифів на платні соціальні
послуги»
Постанова Кабінету Міністрів України від 4
березня 2004 року № 269 «Про затвердження
Порядку перерахування Пенсійним фондом
України або органами праці та соціального
захисту населення коштів установам(закладам), у
яких особи перебувають на повному державному
утриманні, та їх використання»

до 25 числа Куріпко В.М.
останнього
місяця
поточного
кварталу
протягом
кварталу

Баюро Л.П.
Дзевик В.М.
Чаповська Л.М.

постійно

Наговська З.Б.
Гловацька С.А.
Жембій І.Ю.
Вербицька С.А.

постійно

Євстратьєва І.В.

постійно

Євстратьєва І.В.

5.4. Перевірка виконання розпоряджень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації
5.4.1

Підготовка та здійснення опалення в Розпорядження голови облдержадмністрації від протягом
закладах освіти
27 квітня 2017 року №347/А-2017 «Про кварталу
підготовку
об’єктів
житлово-комунального,
паливно-енергетичного
господарства
та
соціальної сфери області до роботи в осінньозимовий період 2017-2018 років»,

Красюн С.В.

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5

5.4.6

5.4.7

Про початок опалювального сезону 2017- Розпорядження голови Одеської обласної
2018 років у населених пунктах району
державної адміністрації від 29.09.2017 №853/А2017 «Про початок опалювального сезону 20172018 років у населених пунктах Одеської області»
Виконання заходів щодо подолання Розпорядження
голови
Одеської
дитячої безпритульності, бездоглядності та облдержадміністрації
від
11.05.2012
року
злочинності
№447/А-2012 «Про заходи щодо подолання
дитячої безпритульності, бездоглядності та
злочинності»
Виконання
заходів
щодо
розвитку Розпорядження
голови
Одеської
сімейних форм
облдержадміністрації
від
02.03.2015
року
№105/А-2015
Провести:
Розпорядження голови райдержадміністрації від
- Перевірка роботи архівних підрозділів і 08.09 2016 року № 335/А-2016 «Про
служб діловодства органів державної затвердження Положення про архівний сектор
влади, органів місцевого самоврядування , районної державної адміністрації».
підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності, зокрема
об’єднань
громадян,
релігійних
організацій, з метою здійснення контролю
за дотриманням
законодавства про
Національний архівний фонд та архівні
установи.
- Отримувати в установленому порядку
документи, що підлягають внесенню до
Національного архівного фонду.
Перевірка
виконання
розпорядження Розпорядження голови районної державної
голови районної державної адміністрації адміністрації від 12 травня 2017 року №157/Авід 12 травня 2017 року №157/А-2017 2017 «Про підготовку об’єктів житлово«Про підготовку об’єктів житлово- комунального,
паливно-енергетичного
комунального,
паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери району до
господарства та соціальної сфери району роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018
до роботи в осінньо-зимовий період 2017- років».
2018 років».
Перевірка
виконання
розпорядження Розпорядження голови районної державної
голови районної державної адміністрації адміністрації від 28.09.2017 року №383/А-2017
від 28.09.2017 року №383/А-2017 «Про «Про відзначення в Окнянському районі
відзначення в Окнянському районі Міжнародного дня громадян похилого віку та

жовтень

Куріпко В.М.

протягом
кварталу

Баюро Л.П.
Дзевик В.М.
Кунєва І.Д.
Чаповська Л.М.

протягом
кварталу

Дзевик В.М.
Чаповська Л.М.

протягом
кварталу

Моор В.В.

протягом
кварталу

Ратушняк О.Б.
Павліна Л.В.

жовтень

Ратушняк О.Б.
Павліна Л.В.

5.4.8

Міжнародного дня громадян похилого віку
та Дня ветерана»
Про хід виконання розпорядження голови
Одеської
облдержадміністрації
«Про
виконання указів Президента України від
27 грудня 2005 року № 1845/2005 «Про
заходи щодо створення сприятливих умов
для забезпечення соціальної, медичної та
трудової реабілітації інвалідів» від 1
червня 2005 року № 900/2005 «Про
першочергові заходи щодо створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями» та
про додаткові невідкладні заходи щодо
створення
сприятливих
умов
життєдіяльності осіб з обмеженими
фізичними можливостями в одеській
області»

Дня ветерана».
Розпорядження обласної державної адміністрації щомісяця
від 31.01.2008 року №34/А-2008, розпорядження 10 числа
райдержадміністрації від 08.02.2008 року №
38/А/2008.

до Наговська З.Б.
Жембій І.Ю.

5.5 Перевірки з інших питань
5.5.1

5.5.2
5.5.3
5.5.4

Інформація щодо здійснення моніторингу
роботи центру надання адміністративних
послуг.
Інформація
щодо
надання
адміністративних послуг
Інформація щодо стану запровадження
надання адміністративних послуг
Інформація про роботу центру надання
адміністративних послуг.

Лист ОДА № 01-12 від 12.06.2017 року

щоквартально
до 1 числа

Задорожнюк Л.В.

щоквартально
до 1 числа
Лист ГТУЮ в Одеській області №08.4-252 УДР щоквартально
від 08.02.2017 року
до 28 числа
Лист ГТУЮ в Одеській області №08.4-2761 УДР щоквартально
від 08.02.2017 року
до 26 числа

Задорожнюк Л.В.

Лист ОДА №872/ДВО-12 від 14.09.2016 року

Задорожнюк Л.В.
Задорожнюк Л.В.

