ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 31.03.2011 року № 89
Про план роботи районної
державної адміністрації
на другий квартал 2011 року
1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на другий
квартал 2011 року (додається).
2. Першому заступнику, керівнику апарату, заступникам голови
райдержадміністрації, начальникам відділів та секторів апарату, управлінь,
відділів райдержадміністрації, інших служб організаційно забезпечити
своєчасну підготовку та виконання запланованих заходів.

Голова державної
адміністрації

А.В. Дяченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 31.03.2011 року № 89

ПЛАН
роботи районної державної адміністрації
на II квартал 2011 року
І. Питання, які необхідно внести на розгляд районної ради
1. Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності
в Олевському районі на 2011-2015 роки.
Ковальчук О.С.
Квітень-травень
2. Про затвердження програми розвитку освіти Олевщини на 2011-2015
роки.
Ковальчук О.С., Балюрко С.С.
Травень
3. Про хід виконання районної Програми щодо створення сприятливих
умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів
та дітей-інвалідів на період до 2011 року.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Травень-червень
4. Про виконання районної Програми протидії захворюванню на
туберкульоз за 2010 рік та завдання на 2011 рік.
Ковальчук О. С., Біленець Н.І.
Червень
ІІ. Питання, що будуть розглядатися на засіданні колегії
районної державної адміністрації
1. Про підсумки виконання Програми економічного і соціального
розвитку району за I квартал 2011 року.
Трохоненко О.А., Ніколайчук А.С.
Квітень
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2. Про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати та
рівень оплати праці в районі.
Трохоненко О.А., Мельник В.І.
Квітень
3. Про стан виконання актів та доручень Президента України
В.Ф.Януковича.
Павлюк С.О., Більський М.С.
Квітень
4. Про підсумки роботи господарського комплексу району в осінньозимовий період 2010-2011 року та завдання щодо його підготовки до
наступного опалювального періоду 2011-2012 року.
Трохоненко О.А., Ніколайчук А.С.
Балюрко С.С., Мельник В.І.,
Біленець Н.І.
Травень
5. Про організацію та хід безкоштовного гарячого харчування учнів
загальноосвітніх шкіл району.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Травень
6. Про стан здійснення делегованих повноважень виконкомом
Олевської міської ради.
Мельник Г.В., Павлюк С.О.,
Котвицький Л.П.
Травень
7. Про стан здійснення делегованих повноважень виконкомами РуднєБистрянської, Тепеницької сільських рад.
Павлюк С.О., Котвицький Л.П.
Червень
ІІІ. Питання, що будуть вивчатися з метою прискорення
соціально-економічного розвитку району
1. Про забезпечення своєчасності і в повному обсязі виплати заробітної
плати та проведення розрахунків за енергоносії в бюджетній сфері.
Трохоненко О.А., Козловець Т.М.
Квітень
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2. Про організацію діяльності "Лікарняна каса Житомирської області" в
Олевському районі та заходи щодо розширення членства в ній.
Ковальчук О.С., Біленець Н.І.
Квітень
3. Аналіз виконання окремих державних програм розвитку
агропромислового комплексу Олевського району за 2010 рік.
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Квітень
4. Про хід підготовки до проведення заходів, пов’язаних з 25 річницею
Чорнобильської катастрофи.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Квітень
5. Про стан підготовки лісогосподарських, торфопереробних
підприємств до роботи в пожежонебезпечний період 2011 року.
Трохоненко О.А.,Ушко В. І.
Квітень
6. Про проведення комплексу весняно-польових робіт в Кишинському
стаціонарному відділенні.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Травень
7. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2010-2011 році.
Ковальчук О.С., Балюрко С.С.
Травень
8. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від
17.03.11 року № 71 "Про утворення районної міжвідомчої робочої групи по
перевірці умов утримання , навчання та виховання дітей в сім’ях опікунів,
піклувальників, прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу, а
також з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах".
Ковальчук О.С., Орищук Г.В.
Травень
9. Про стан забезпечення виконання доручення Прем’єр-міністра
України М.Я. Азарова від 31.01.11 р. № 3852/1/1-11 "Про вжиття заходів для
розвитку галузі тваринництва шляхом нарощування поголів’я великої рогатої
худоби, зокрема молочного напрямку" та закупівлі теличок в особистих
селянських господарствах для поповнення основного стада.
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Травень
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10. Про виконання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання, водовідведення і виробництва
теплової енергії, транспортування та споживання.
Трохоненко О.А., Ніколайчук А.С.
Травень
11. Про забезпечення населення району безпечними продуктами
харчування тваринного походження.
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Червень
12. Про виконання доходної частини місцевих бюджетів загального
фонду за 5 місяців 2011 року в розрізі територіальних громад.
Козловець Т.М.
Червень
13. Про стан підготовки матеріально-технічної бази навчальних
закладів області до нового навчального року та забезпечення відповідного
фінансування ремонтних робіт.
Ковальчук О.С., Балюрко С.С.
Червень
14. Про підсумки завершення комплексу весняно-польових робіт в
господарствах району.
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Червень
15. Про хід проведення місячника дотримання правил безпеки на воді в
літній період.
Трохоненко О.А., Ушко В.І.
Червень
16. Про стан забезпечення своєчасності виплати заробітної плати
органами місцевого самоврядування територіальних громад за 5 місяців 2011
року на виконання ст. 77 Бюджетного кодексу України.
Козловець Т.М.
Червень
17. Про моніторинг суспільно-політичної ситуації в районі.
Ковальчук О.С., Рудницька А.Й.
Протягом кварталу
18. Про здійснення моніторингу стану міжнаціональних та
міжконфесійних відносин в районі з метою реалізації державної політики в
зазначеній сфері.
Ковальчук О.С., Рудницька А.Й.
Протягом кварталу
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19. Про забезпечення своєчасності сплати податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до місцевих бюджетів.
Трохоненко О.А., Козловець Т.М.
Протягом кварталу
20. Про стан приведення тарифів на послуги з теплопостачання,
водопостачання та водовідведення, утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, централізованого опалення, до рівня економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво.
Трохоненко О.А., Ніколайчук А.С.
Протягом кварталу
21. Про стан погашення заборгованості за енергоносії підприємствами
житлово-комунального господарства району.
Трохоненко О.А., Ніколайчук А.С.
Протягом кварталу
22. Про стан погашення заборгованості із заробітної плати.
Трохоненко О.А., Мельник В.І.
Протягом кварталу
23. Про стан розрахунків підприємств, установ, організацій району з
Пенсійним фондом України.
Ковальчук О.С., Осипчук М.В.
Протягом кварталу
24. Про цінову ситуацію на ринку основних споживчих товарів,
нафтопродуктів.
Трохоненко О.А., Ніколайчук А.С.
Протягом кварталу
25. Про виконання районної програми зайнятості населення на 2011
рік.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.,
Бубенко П.М.
Протягом кварталу
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ІV. Перелік документів центральних органів влади, розпоряджень голів
облдержадміністрації та райдержадміністрації для перевірки
їх виконання у порядку контролю
Закони України:
від 02.06.05 № 2633-ІV „Про теплопостачання”.
Трохоненко О.А., Ніколайчук А.С.
Травень
Укази Президента України:
від 30.09.10 № 926 „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного
розвитку освіти в Україні”.
Ковальчук О.С.,Балюрко С.С.
Квітень
Постанови Кабінету Міністрів України:
від 08.02.06 №1686 „Про затвердження Державної типової програми
реабілітації інвалідів”.
Ковальчук О.С.,Мельник В.І.
Квітень
Розпорядження голови облдержадміністрації:
від 18.02.10 №27 «Про наслідки ревізії бюджетів на території
Житомирської області за 2007, 2008 роки та завершений період 2009 року».
Мельник Г.В., Козловець Т.М.
Квітень
від 09.04.08 №135 «Про виконання рішення колегії
облдержадміністрації від 05.07.07 №25 щодо підвищення ефективності
роботи підприємств, що займаються видобуванням та обробкою природного
каменю».
Трохоненко О.А., Ніколайчук А.С.
Квітень
від 30.01.03 №30 «Про проведення щорічного обласного конкурсу по
екологічному оздоровленню Житомирщини імені В.О.Кременицького».
Мельник Г.В., Торгонський О.І.
Квітень
від 02.02.07 №32 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи
щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням
державного (комунального) майна і фінансових ресурсів в Житомирській
області».
Мельник Г.В., Козловець Т.М.
Квітень
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від 01.06.10 №144 «Про активізацію роботи з детінізації доходів та
відносин у сфері зайнятості населення».
Ковальчук О.С., Мельник В.І.,
Бубенко П.М.
Квітень
від 16.07.10 №201 «Про здійснення заходів щодо охорони лісів на
території області».
Мельник Г.В.,Михайленко В.А.,
Ушко В.І.
Квітень
від 23.06.10 №172 «Про основні завдання щодо поліпшення роботи
будівельного комплексу області та проведення реконструкції автомобільних
доріг».
Трохоненко О.А., Пятницький В.Б.,
Ніколайчук А.С.
Квітень
від 26.02.08 №65 «Про стан залучення інвестицій та завдання органів
виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо поліпшення
інвестиційного клімату в області».
Мельник Г.В., Трохоненко О.А.,
Михайленко В.А., Ніколайчук А.С.
Протягом кварталу
від 04.10.07 №343 «Про комплексну оцінку економічного і соціального
розвитку районів і міст області».
Трохоненко О.А.,Ніколайчук А.С.
Травень
від 05.11.09 №347 «Про внесення змін і доповнень до розпорядження
голови облдержадміністрації від 14.01.08 №12 «Про додаткові невідкладні
заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями».
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Травень
від 01.06.09 №175 «Про проведення продовольчих ярмарків».
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Травень
від 11.02.08 №39 «Про створення в районах і містах області Трудових
архівів».
Павлюк С.О., Каращук І.П.
Травень
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від 22.06.10 №164 «Про стан розрахунків за спожиті енергоносії
підприємств житлово-комунального господарства області».
Трохоненко О.А.,Ніколайчук А.С.
Травень
від 13.09.10 №263 «Про структурну перебудову галузі охорони
здоров’я області».
Ковальчук О.С., Біленець Н.І.,
Садовий М.І.
Червень
від 05.11.07 №379 «Про заходи щодо стабілізації ринку основних
продовольчих товарів та забезпечення продовольчої безпеки області».
Трохоненко О.А., Ніколайчук А.С.,
Михайленко В.А.
Червень
Розпорядження голови райдержадміністрації:
від 20.09.10 №419 «Про затвердження плану невідкладних заходів
щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати”.
Трохоненко О.А.,Мельник В.І.
Квітень
від 29.12.09 «Про програму зайнятості населення на 2010-2011 роки”.
Ковальчук О.С., Бубенко П.М.
Квітень
від 28.07.08 №250 «Про заходи щодо стабілізації цін на продукцію
громадського харчування”.
Трохоненко О.А.,Ніколайчук А.С.
Квітень
від 08.04.09 №107 «Про Програму розвитку поштового зв”язку в
Олевському районі Житомирської області на 2009- 2013 роки”.
Трохоненко О.А., Ніколайчук А.С.,
Рабош К.О.
Квітень
від 09.02.10 № 35/6 «Про прикордонний режим”.
Ковальчук О.С., відділ прикордонної
служби “Копище”,
Бовсуновський Ю.В.,
Травень
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Від 13.08.10 №379 «Про затвердження заходів по захисту прав і
свобод дітей щодо охорони їх життя та здоров”я, попередження дитячої
бездоглядності, поширення наркоманії і алкоголізму серед неповнолітніх”.
Ковальчук О.С., Орищук Г.В.
Травень
від 17.06.10 №298 «Про поліпшення проведення диспансерних оглядів
населення району”.
Ковальчук О.С., Біленець Н.І.,
Садовий М.І.
Червень.
V. Організаційно-масові заходи:
1. Відзначення в районі державних та професійних свят, пам’ятних дат.
Керівництво райдержадміністрації та
районної ради (за згодою).
Протягом кварталу.
2. Проведення нарад у голови райдержадміністрації.
Керівництво райдержадміністрації.
Щопонеділка.
3. Організація виступів керівництва райдержадміністрації у засобах
масової інформації.
Керівництво райдержадміністрації,
сектор зв’язків із засобами масової
інформації та громадськістю апарату
райдержадміністрації.
За окремим планом
4. Чергування у 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 керівників у засіданнях колегій, проведенні нарад
структурних підрозділів райдержадміністрації, сесій районної, міської,
сільської, селищних рад.
Керівництво райдержадміністрації.
За окремим графіком.
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8. Участь у відкритті обласної виставки «25 років Чорнобильській
катастрофі».
Ковальчук О. С., Мельник В.І.
Квітень.
9. Виставка, присвячена Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років.
Ковальчук О. С.
Квітень.
10. Проведення засідань організаційного комітету з підготовки та
проведення заходів, пов’язаних з 25-ми роковинами Чорнобильської
катастрофи.
Ковальчук О. С. , Мельник В.І.
Квітень.
11. Заходи, пов’язані з 25-ми роковинами аварії на Чорнобильській
АЕС.
Керівництво райдержадміністрації,
районної ради, Мельник В.І.
Квітень
12. Проведення вечора вшанування пам’яті жертв Чорнобильської
трагедії «Біль Чорнобиля у нашому серці».
Ковальчук О.С., Халімончук Д.В.
Квітень
13. Семінар щодо проведення комплексу весняно-польових робіт,
посіву ярих культур, організації випасання худоби та підготовки до
кормозаготівлі.
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Квітень
14. Засідання районної комісії для забезпечення доступності інвалідів
та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно транспортної інфраструктури.
Ковальчук О. С. , Мельник В.І.
Квітень
15. Заходи до 66-річчя Великої Перемоги – зустріч ветеранів.
Ковальчук О.С.,
Халімончук Д.В.
Травень
16. Проведення заходів по передплаті періодичних друкованих видань
на ІІ півріччя 2011 року.
Ковальчук О.С., Рудницька А.Й.
Травень-червень
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17. Заходи з нагоди Всесвітнього дня Червоного Хреста.
Ковальчук О.С.,Біленець Н.І.
Травень
18. Заходи до Всесвітнього дня медичних сестер.
Ковальчук О.С., Біленець Н. І.
Травень
19. Проведення заходів до Міжнародного дня пам’яті померлих від
СНІДу.
Ковальчук О.С., Біленець Н.. І.
Травень.
20. Заходи до Дня матері та Міжнародного дня сім’ї.
Ковальчук О.С., Існюк А.В.
Травень.
21. Засідання районної Координаційної ради з питань розвитку
підприємництва.
Трохоненко О.А., Ніколайчук А.С.
Травень.
22. Заходи з нагоди Олімпійського дня бігу.
Ковальчук О.С., Існюк А.В.
Червень.
23. Заходи до Дня молоді.
Ковальчук О.С., Існюк А.В.
Червень.
24. Початок літнього оздоровлення та відпочинку дітей.
Ковальчук О.С., Існюк А.В.
Червень.
25. Заходи до 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни 19411945 років.
Ковальчук О.С., Халімончук Д.В.
Червень.
26. Заходи до 15-ї річниці Конституції України.
Ковальчук О.С.
Червень.
27. Заходи до Міжнародного Дня захисту дітей.
Ковальчук О.С., Існюк А.В.
Червень.
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28. Заходи до Міжнародного дня боротьби з наркоманією.
Ковальчук О.С., Біленець Н. І.
Травень.
29. Заходи до Дня медичного працівника.
Ковальчук О.С., Біленець Н. І.
Травень
30. Участь підприємств агропромислового комплексу району у
Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2011».
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Червень.
31. Урочисті збори з нагоди Дня журналіста.
Ковальчук О.С., Рудницька А.Й.
Червень.
32. Засідання комісії з питань упорядкування споживчого ринку
району.
Трохоненко О.А., Ніколайчук А.С.
Протягом кварталу.
33. Засідання координаційної комісії з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції СНІДу.
Ковальчук О.С., Біленець Н.І.,
Садовий М. І.
Згідно з графіком.
34. Засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС.
Трохоненко О.А., Ушко В. І.
Щомісяця.
35. Засідання комісії з питань упорядкування діяльності по збиранню,
заготівлі, продажу брухту та відходів чорних і кольорових металів.
Трохоненко О.А., Ніколайчук А.С.
Протягом кварталу.
36. Навчання (тренування) з працівниками органів управління
цивільного захисту району щодо виникнення пожеж у лісах, на торфовищах
та сільгоспугіддях у весняно-літній пожежонебезпечний період.
Трохоненко О.А., Ушко В. І.
Травень.
37. Забезпечення перевірки МНС України щодо стану реалізації в
районі державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій
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від надзвичайних ситуацій, стану та організації роботи з питань пожежної та
техногенної безпеки.
Трохоненко О.А., Ушко В. І.
Квітень
38. Засідання координаційного штабу з організації створення нових
робочих місць.
Мельник Г.В. , Мельник В.І.
Протягом кварталу
39. Засідання комісії по наданню державної соціальної допомоги та
субсидій малозабезпеченим сім’ям.
Ковальчук О.С. , Мельник В.І.
Щомісяця.
40. Проведення засідань комісії з питань погашення заборгованості із
виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, та інших соціальних виплат.
Ковальчук О.С. , Мельник В.І.
Протягом кварталу.
41. Районний арт-фестиваль «Творчий успіх».
Ковальчук О.С., Халімончук Д.В.
Червень.
42. Відправка дітей до МДЦ «Артек» та ДЦ «Молода гвардія».
Ковальчук О.С. , Існюк А.В.
За окремим планом.
43. Проведення семінарів, нарад з посадовими особами місцевого
самоврядування.
Керівництво райдержадміністрації
За окремим планом.
44. Надання практичної і методичної допомоги органам місцевого
самоврядування та структурним підрозділам райдержадміністрації.
Павлюк С.О., Котвицький Л.П.,
відділи, сектори апарату
райдержадміністрації.
45. Здійснення контролю за ходом виконання делегованих
повноважень органів державної виконавчої влади у виконкомах місцевих
рад.
Павлюк С.О., Котвицький Л.П.
Протягом кварталу.
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46. Контроль за підвищенням кваліфікації державних службовців в
Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної виконавчої влади:
11.04.-15.04.

- спеціалісти бюджетних відділів
фінансових управлінь
райдержадміністрацій,
міськрайвиконкомів

23.05.- 24-05.

- спеціалісти режимно-секретних
секторів органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування

23.05.- 27.05.

- начальники організаційних
відділів апаратів
райдержадміністрацій та
міськрайвиконкомів.
Павлюк С.О., Котвицький Л.П.

______________________

