УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
27.09.2012

№ 264

Про план роботи районної
державної адміністрації
на IV квартал 2012 року

1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на IV
квартал 2012 року (додається).
2. Першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату
райдержадміністрації, начальникам відділів, секторів апарату, управлінь,
відділів та служб райдержадміністрації, інших служб організаційно забезпечити
своєчасну підготовку та виконання запланованих заходів.

Голова адміністрації

А.В. Дяченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
27.09.2012
№ 264
ПЛАН
роботи районної державної адміністрації на
IV квартал 2012 року
І. Питання, які необхідно внести на розгляд районної ради
1. Про затвердження районного бюджету на 2013 рік.
Мельник Г.В., Козловець Т.М.
Грудень
2. Про внесення змін до районного бюджету на 2012 рік.
Мельник Г.В., Козловець Т.М.
Протягом кварталу
3. Про затвердження розпоряджень голови райдержадміністрації.
Мельник Г.В., Козловець Т.М.
Протягом кварталу
4. Про затвердження комплексної Програми «Молодь і родина
Олевщини» на 2013-2016 роки.
Ковальчук О.С., Мельник С.О.
Протягом кварталу
5. Про затвердження районної цільової програми розвитку дошкільної
освіти на період до 2017 року.
Ковальчук О.С., Левченко В.П.
Протягом кварталу
6. Про використання коштів районного бюджету для фінансування
"Програми оздоровлення території Олевського району від сказу на період 20112015 років".
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Протягом кварталу
7. Про використання коштів, виділених рішенням 11 сесії районної ради
від 28.03.2012 року № 40.
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Протягом кварталу

8. Про проект програми економічного і соціального розвитку Олевського
району на 2013 рік.
Мельник Г.В., Рудницька Л.Л.
Грудень
ІІ. Питання, що будуть розглядатися на засіданні колегії районної
державної адміністрації
1. Про підсумки виконання Програми економічного і соціального
розвитку і бюджету району за 9 місяців 2012 року.
Мельник Г.В., Козловець Т.М.
Жовтень
2. Про стан здійснення делегованих повноважень органів виконавчої
влади виконкомами та посадовими особами Зубковицької, Кишинської,
Стовпинської сільських рад.
Мельник Г.В., Павлюк С.О.
Котвицький Л.П.
Листопад
3. Про проект програми економічного і соціального розвитку Олевського
району на 2013 рік.
Мельник Г.В., Рудницька Л.Л.
Грудень
ІІІ. Питання, що будуть вивчатися з метою прискорення соціальноекономічного розвитку району
1. Про стан приведення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій, централізованого опалення, водопостачання та
водовідведення до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.
Мельник Г.В., Рудовол Р.В.
Жовтень
2. Про хід підготовки закладів освіти району до роботи в осінньо-зимовий
період 2012-2013 років.
Ковальчук О.С., Левченко В.П.
Жовтень
3. Про стан виплати заробітної плати працівникам в галузі охорони
здоров’я.
Ковальчук О.С., Біленець Н.І., Садовий М.І.
Жовтень

4. Про хід проведення в районі комплексу осінньо-польових робіт.
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Жовтень
5. Про хід оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих закладах у 2012
році.
Ковальчук О.С., Мельник С.О.
Листопад
6. Про стан справ з питань запобігання і протидії корупції, здійснення
заходів з цих питань, реагування на них.
Палюк С.О., Рудницький М.В.
Листопад
7. Про організацію харчування школярів у 2012-2013 навчальному році.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.,
Левченко В.П.
Листопад
8. Про стан готовності тваринницької галузі до утримання в стійловий
період, завершення ідентифікації, реєстрації ВРХ, роботу пунктів штучного
занасінення ВРХ.
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Листопад
9. Про стан використання субвенції з державного бюджету щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій по Олевському району.
Мельник Г.В., Козловець Т.М.
Листопад
10. Про хід реформування в галузі охорони здоров’я району.
Ковальчук О.С., Біленець Т.М.
Грудень
11. Про виконання наказу служби у справах дітей облдержадміністрації
від 01.11.2010 року № 71-од "Про покращення роботи служб у справах дітей у
процесі створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу".
Ковальчук О.С., Орищук Г.В.
Грудень
12. Про виконання заходів щодо проведення обласної акції "Милосердя".
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Грудень

13. Підсумки розвитку фізичної культури та спорту в районі за 2012 рік.
Ковальчук О.С., Мельник С.О.
Грудень
14. Про стан розрахунків підприємств агропромислового комплексу за
оренду сільськогосподарських земель.
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Грудень
15. Про моніторинг суспільно-політичної ситуації в районі, стану
міжнаціональних та міжконфесійних відносин.
Ковальчук О.С., Завакевич В.Л.
Протягом кварталу
16. Про забезпечення своєчасності сплати податків та зборів та інших
обов’язкових платежів до місцевих бюджетів.
Мельник Г.В., Козловець Т.М., Ренкас О.І.
Постійно
17. Про стан розрахунків бюджетних установ за енергоносії.
Мельник Г.В., Козловець Т.М.
ІV квартал
18. Про стан погашення заборгованості із заробітної плати.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Протягом кварталу
19. Про стан розрахунків підприємств, установ, організацій району з
Пенсійним фондом України.
Ковальчук О.С., Осипчук М.В.
Протягом кварталу
20. Про цінову ситуацію на ринку основних споживчих товарів,
нафтопродуктів.
Мельник Г.В., Рудницька Л.Л.
Протягом кварталу
ІV. Перелік документів центральних органів влади ,
розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації для перевірки їх виконання у порядку контролю
Постанова Кабінету Міністрів України:
від 14.04.2004 №467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр
об’єктів державної власності».

Мельник Г.В., Рудницька Л.Л.
Грудень
Розпорядження Кабінету Міністрів України:
від 18.07.2012 №514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».
Мельник Г.В., Рудницька Л.Л.
Грудень
Розпорядження голови облдержадміністрації:
від 15.05.2008 №173 „Про організацію роботи з удосконалення
ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг”.
Мельник Г.В., Рудовол Р.В.
Жовтень
від 25.05.2012 №190 «Про хід виконання програми економічного і
соціального розвитку та бюджету області у І кварталі 2012 року»
Мельник Г.В., Рудницька Л.Л.
Жовтень
від 02.04.2012 №98/11
Житомирської області».

«Про

відзначення

75-річчя

утворення

Ковальчук О.С., Завакевич В.Л.
Жовтень
від 23.03.2006 №109 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для
забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів».
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Листопад
від 29.03.2007 №91 «Про застосування моніторингу
регіональних програм соціально - економічного розвитку ».
Мельник Г.В., Рудницька Л.Л.
Листопад

виконання

від 01.08.2012 №278 «Про хід виконання програми економічного і
соціального розвитку та бюджету області за І півріччя 2012 року»;
Мельник Г.В., Рудницька Л.Л.
Листопад

від 11.10.2010 №314 «Про введення в промислову експлуатацію ЄІАС
«Діти» на території області».
Ковальчук О.С., Орищук Г.В.
Грудень
від 27.06.2007 №237 «Про подальший розвиток первинної медикосанітарної допомоги в Житомирській області на період до 2012 року».
Ковальчук О.С.,Біленець Н.І., Садовий М.І.
Грудень
від 28.04.2011 №162 «Про затвердження Стратегії розвитку масового
спорту за місцем проживання громадян у Житомирської області на 2011-2012
роки».
Ковальчук О.С., Мельник С.О.
Грудень
від 06.09.2002 №480 «Про затвердження обласної програми “Вчитель”».
Ковальчук О.С., Левченко В.П.
Грудень
Розпорядження голови райдержадміністрації:
від 02.09.2008 №292 «Про стан підготовки харчоблоків загальноосвітніх
закладів району до організації харчування».
Ковальчук О.С., Левченко В.П.,
Мельник В.І., Козловець Л.А.
Жовтень
від 14.12.2012 №350 «Про заходи щодо підготовки та забезпечення
проведення Всеукраїнського перепису населення ».
Мельник Г.В., Вольська Т.П.
Жовтень
від 23.02.2012 №68 «Про заходи щодо виконання місцевих бюджетів
Олевського району в 2012 році ».
Мельник Г.В., Козловець Т.М.
Жовтень
від 10.07.2012 №195 «Про проведення 11-го відкритого обласного
фестивалю української сучасної естрадної пісні “Зорі над Убортю ».
Ковальчук О.С., Кльоц І.В.
Жовтень

від 28.02.2008 №60 «Про забезпечення виконання в районі вимог Указу
Президента України від 07.02.2008 року №109/2008, розпорядження голови
облдержадміністрації від 14.02.2008 року №48 ».
Павлюк С.О., Мельниченко Л.М.
Жовтень
від 11.06.2012 №171 «Про зміцнення фінансово- бюджетної дисципліни ».
Ковальчук О.С., Козловець Т.М.
Жовтень
від 07.12.2011 №341 «Про організацію та проведення оплачуваних
громадських робіт у 2012 році ».
Ковальчук О.С., Бубенко П.М.
Листопад
від 14.02.2012 № 58 «Про районну програму зайнятості населення на
2012- 2013 роки ».
Ковальчук О.С., Мельник В.І., Бубенко П.М.
Листопад
від 26.03.2012 №105 «Про підготовку до пожежонебезпечного періоду та
запобігання лісовим і торф’яним пожежам у 2012 році ».
Мельник Г.В., Ушко В.І., Стужук В.М.
Грудень
V. Організаційно-масові заходи:
1. Відзначення в районі державних та професійних свят, пам’ятних дат.
Керівництво райдержадміністрації та
районної ради (за згодою)
За окремим планом
2. Проведення нарад у голови райдержадміністрації.
Керівництво райдержадміністрації
Щопонеділка
3. Організація виступів керівництва райдержадміністрації у засобах
масової інформації.
Керівництво райдержадміністрації
За окремим планом
4. Чергування в райдержадміністрації у вихідні та святкові дні.
Керівництво райдержадміністрації
За окремим графіком

5. Проведення виїзних прийомів громадян в населених пунктах району.
Керівництво райдержадміністрації
За окремим графіком
6. Здійснення особистого прийому громадян.
Керівництво райдержадміністрації
За окремим графіком
7. Участь у засіданнях комісій, проведенні нарад структурних підрозділів
райдержадміністрації.
Керівництво райдержадміністрації
За окремим графіком
8. Подання райдержадміністрації показників до звіту голови
райдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного
розвитку та бюджету району за 9 місяців 2012 року і делегованих районною
радою повноважень.
Павлюк С.О., Козловець Т.М.
Жовтень
9. Проведення районного форуму молоді.
Ковальчук О.С., Мельник С.О.
Жовтень
10. Організація районних заходів з нагоди Дня працівників освіти.
Ковальчук О.С., Левченко В.П.
Жовтень
11. Нарада з питань готовності тваринництва до зимівлі 2012-2013 років,
розробки виробничих програм, ефективності використання коштів державного
бюджету, що спрямовуються на розвиток тваринництва, стан виконання
завдань з нарощування чисельності поголів’я худоби, та обсягів виробництва
продукції тваринництва.
Мельник Г.В., Михайленко В.А
Жовтень
12. Виставка до Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років.
Ковальчук О.С., Кльоц І.В.
Листопад
13. Урочисті заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня громадян
похилого віку та Дня ветерана.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
1 жовтня

14. Заходи до Дня українського козацтва.
Ковальчук О.С., Кльоц І.В.
Жовтень
15. Засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС з питання «Про
готовність районних служб, органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування до дій в осінньо-зимовий період 2012-2013 років».
Мельник Г.В., Ушко В.І.
Листопад
16. Проведення комплексної перевірки системи
оповіщення цивільної оборони області.
Мельник Г.В., Ушко В.І.
Листопад

централізованого

17. Урочисті збори, присвячені Дню працівників сільського господарства.
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Листопад
18. День пам’яті жертв голодоморів.
Керівництво райдержадміністрації,
районної ради
24 листопада
19.Зустріч із спортивною громадськістю району.
Ковальчук О.С., Мельник С.О.
Грудень
20. День Збройних Сил України.
Керівництво райдержадміністрації,
районної ради
6 грудня
21. Проведення навчально-методичних зборів з керівниками підприємств,
установ, організацій району щодо підсумків підготовки цивільного захисту,
коригування та визначення завдань на наступний період.
Мельник Г.В., Ушко В.І.
Грудень
22. Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
Ковальчук О.С., Садовий М.І.
Грудень

23. Заходи до Міжнародного дня інвалідів.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Грудень
24. Відвідування Кишинського стаціонарного відділення для постійного
проживання територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Олевського району з нагоди Міжнародного дня інвалідів.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Грудень
25. Проведення заходів щодо Дня вшанування учасників ліквідації аварії
на Чорнобильській АЕС.
Ковальчук О. С., Мельник В.І.
14 грудня
26. День Святого Миколая.
Ковальчук О.С., Мельник С.О.
Грудень
27. Заходи до новорічних та різдвяних свят.
Ковальчук О.С., Мельник С.О.
Грудень
28. Засідання комісії по наданню малозабезпеченим сім'ям державної
соціальної допомоги та субсидій.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Щомісяця
29. Засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Ковальчук О.С., Орищук Г.В.
Протягом кварталу
30. Засідання колегії у справах дітей.
Ковальчук О.С., Орищук Г.В.
Протягом кварталу
31. Засідання спостережної комісії.
Ковальчук О.С.
Протягом кварталу
32. Засідання надзвичайної протиепідемічної комісії.
Ковальчук О.С., Козловець Л.А.
Протягом кварталу

33. Засідання комісії по виплаті одноразової матеріальної допомоги.
Ковальчук О.С.
Протягом кварталу
34. Засідання комісії з питань погашення заборгованості із виплати
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Щомісяця
35. Засідання координаційного штабу з організації створення нових
робочих місць.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Протягом кварталу
36. Засідання комісії з питань упорядкування розвитку споживчого ринку
в районі.
Мельник Г.В., Рудницька Л.Л.
Протягом кварталу
37. Вручення посвідчень багатодітним сім’ям, жінкам, удостоєним
почесного звання «Мати-героїня».
Ковальчук О.С., Мельник С.О.
Протягом кварталу
38. Направлення дітей на оздоровлення, відпочинок до МДЦ «Артек»,
УДЦ «Молода гвардія».
Ковальчук О.С., Мельник С.О.
Протягом кварталу
39. Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної
оборони (цивільного захисту).
Мельник Г.В., Ушко В.І.
Протягом кварталу
40. Проведення дозиметричної паспортизації населених пунктів,
віднесених до зон радіоактивного забруднення, сумарна паспортна доза яких, за
результатами дозиметричної паспортизації минулого року знаходиться у
діапазоні 0,5-1,0 мілізіверт, або перевищує 1,0 мілізіверт.
Мельник Г.В., Ушко В.І.
Протягом кварталу
41. Організація висвітлення заходів за участю керівництва районної
державної адміністрації.
Ковальчук О.С., Завакевич В.Л.
Протягом кварталу

42. Участь в селекторних нарадах з питань передплати періодичних
друкованих видань на 2011 рік.
Ковальчук О.С., Завакевич В.Л.
Протягом кварталу
43. Проведення засідання районного координаційного комітету сприяння
зайнятості населення.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Протягом кварталу
44. Проведення засідання районної робочої групи з питань детінізації
доходів та відносин у сфері зайнятості населення.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Протягом кварталу
45. Проведення засідань районної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Ковальчук О.С., Садовий М.І.
Згідно з графіком
46. Проведення семінарів, нарад з посадовими особами місцевого
самоврядування.
Керівництво райдержадміністрації
За окремим планом
47. Надання практичної і методичної допомоги органам місцевого
самоврядування та структурним підрозділам райдержадміністрації.
Павлюк С.О., Котвицький Л.П., відділи,
сектори апарату райдержадміністрації
Протягом кварталу
48. Контроль за підвищенням кваліфікації державних службовців:
29.09. – 02.10.

спеціалісти з питань кадрової роботи
райдержадміністрацій.
Тематичний короткотерміновий семінар
«Кадрові служби в системі державного
управління»

01.10. - 05.10.

начальники відділів, секторів, спеціалісти з
питань внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю райдержадміністрацій та
міськвиконкомів.
Тематичний короткотерміновий семінар

«Основні засади реалізації внутрішньої
політики в Україні».
03.12. - 07.12.

начальники, спеціалісти відділів культури і
туризму апаратів райдержадміністрацій та
міськвиконкомів.
Тематичний короткотерміновий семінар
«Використання сучасних інформаційних
технологій в сфері культури і туризму.
Процеси інформатизації».
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