ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
18 вересня 2018 року №670/А-2018
ПЛАН
роботи Роздільнянської районної державної адміністрації
на IV квартал 2018 року

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

1. Засідання колегії районної державної адміністрації з розглядом питань:
1.1. Про стан виконавської дисципліни та хід На виконання постанови КМУ від 18.05.2011
Протягом
виконання актів і доручень Президента року № 522 (покращення виконавської
кварталу
України та Кабінету Міністрів України в дисципліни)
районній державній адміністрації в ІІІ
кварталі 2018 року
1.2. Виконання районного бюджету та Бюджетний кодекс України Розділ ІІІ, Гл.12
Протягом
місцевих бюджетів за ІІІ півріччя 2018 року ст.78
кварталу
1.3 Про підготовку до проведення комплексу Положення про управління розвитку та
Протягом
посівних робіт
інвестицій райдержадміністрації
кварталу
2. Апаратні наради районної державної адміністрації з розглядом питань:
2.1 Про підсумки роботи зі зверненнями Закон України „Про звернення громадян»,
Жовтень
громадян в районній державній адміністрації Указ Президента України від 07.02.2008 р. №
та виконання Указу Президента України від 109/2008 «Про першочергові заходи щодо
07.02.2008 №109/2008 Про першочергові забезпечення реалізації та гарантування
заходи щодо забезпечення реалізації та конституційного права на звернення до
гарантування конституційного
права на органів державної влади та органів місцевого
звернення до органів державної
влади та самоврядування»
органів місцевого самоврядування протягом 9
місяців 2018 року
2.2 Про стан виконавської дисципліни в Положення про відділ загального діловодства
щопонеділка
апараті та структурних підрозділах РДА при та контролю апарату райдержадміністрації

Відповідальні
виконавці
Відділ загального
діловодства та
контролю апарату
Фінансове управління
Управління розвитку
та інвестицій
Відділ загального
діловодства та
контролю апарату

Відділ загального
діловодства та

роботі з документами, розпорядженнями,
дорученнями
керівництва
райдержадміністрації
та
зверненнями
громадян, які перебувають на контролі у
відділі згального діловодства та контролю
апарату
2.3 Про звітування сільських, селищного, Графік звітування голів органів місцевого
міського голів з питань роботи зі зверненнями самоврядування перед головою районної
громадян
державної адміністрації про роботу зі
зверненнями громадян і хід виконання Указу
Президента України від 07.02.2008 року №
109/2008 на 2018 рік
-

Голова Буцинівської сільської ради
Голова Кам’янської сільської ради
Голова Степанівської сільської ради
Голова Степової сільської ради
Голова Єреміївської сільської ради
Голова Новоукраїнської сільської ради

2.4. Про звітування керівників районних
відділів
територіальних
підрозділів
центральних органів
виконавчої влади з
питань роботи зі зверненнями громадян

контролю апарату

Відділ загального
діловодства та
контролю апарату

Жовтень
Жовтень
Листопад
Листопад
Грудень
Грудень
Графік звітування керівників територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої
влади перед головою районної державної
адміністрації з питань роботи зі зверненнями
громадян на 2018 рік

Начальник управління Держпродспожив
служби в Роздільнянському районі
- Начальник Роздільнянської об’єднаної
державної податкової інспекції Головного
управління міндоходів в Одеській області
2.5 Про план роботи Роздільнянської районної Положення про відділ організаційної роботи
державної адміністрації на ІV квартал 2018 апарату райдержадміністрації
року

Відділ загального
діловодства та
контролю апарату

-

Жовтень
Грудень
Жовтень

Відділ організаційної
роботи апарату

2.6 Про підготовку та проведення заходів до Указ Президента України від 14 жовтня 2014
Дня захисника України
року № 806/2014 «Про День захисника
України»
2.7 Про моніторинг стану посівів озимих Положення про управління розвитку та
культур
інвестицій районної державної адміністрації
2.8 Про виконання доходної частини Бюджетний кодекс України Розділ ІІІ, Гл.12
районного та місцевих бюджетів за ІІІ квартал ст.78
2018 року
2.9 Про стан запровадження сімейного Указ Президента України від 12 січня 2018
патронату в Роздільнянському районі
року № 5/2018 «Про першочергові заходи
щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб
із їх числа»,
розпорядження голови
облдержадміністрації від 10.08.2018 року
№923/А-2018 «Про запровадження сімейного
патронату»
2.10 Про порядок надання при народженні Постанова КМУ від 20.06.2018 р. № 512
дитини одноразової натуральної допомоги «Деякі питання реалізації пілотного проекту із
“пакунок малюка”.
надання при народженні дитини одноразової
натуральної допомоги “пакунок малюка».
2.11 Про підготовку до новорічних та Положення про відділ культури і туризму
різдвяних свят
райдержадміністрації

Відділ культури і
туризму

Жовтень

Управління розвитку
та інвестицій
Фінансове управління

Жовтень
Листопад

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Листопад

Управління
соціального захисту
населення

Грудень

Відділ культури і
туризму

від

Грудень

Районна програма національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки,
затверджена рішенням районної ради від
17.01.2017 №308-VII, розпорядження голови
райдержадміністрації від 15.012.2015 №577/А-

Грудень

Сектор з питань
цивільного захисту,
оборонної роботи та
взаємодії з
правоохоронними
органами
Відділ освіти, молоді
та спорту

2.12 Про результати осіннього призову на Указ Президента
строкову службу до лав Збройних Сил 15.02.2018 року
України

2.13 Про стан реалізації районної програми
національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2017-2020 роки та роботу
координаційного центру з національнопатріотичного виховання дітей та молоді

Жовтень

України

№33/2018

2015
2.14 Про підготовку та проведення заходів до Положення про службу у справах дітей
Грудень
Служба у справах
Дня святого Миколая 19 грудня 2018 року, Роздільнянської
районної
державної
дітей
заходів до Новорічних та Різдвяних свят
адміністрації, затверджене розпорядженням
голови
Роздільнянської районної
від
02.03.2018 року № 141/А-2018
2.15 Про стан призначення житлових субсидій Постанова Кабінету Міністрів України від
Грудень
Управління
на опалювальний період 2018-2019 рр. з 27.04.2018 р. № 329
соціального захисту
врахуванням змін, які діють з 1 травня 2018
населення
року.
3. Питання для розгляду в районній державній адміністрації на рівні заступників голови та та підготовки обґрунтувань
щодо доцільності видання розпоряджень
3.1 Про проведення урочистих, святкових,
культурно-просвітницьких заходів

Положення про відділ культури і туризму
райдержадміністрації

Протягом
кварталу

Відділ культури і
туризму

3.2. Підготовка проектів розпоряджень з
кадрових питань
Підготовка проектів розпоряжень голови
райдержадміністрації з питань роботи зі
зверненнями громадян
3.3 Про проведення ІІІ районного фестивалю
вертепів

Положення про відділ управління персоналом
апарату районної державної адміністрації
Положення про відділ загального діловодства
та контролю апарату райдержадміністрації

Протягом
кварталу
Грудень

Положення по відділ освіти, молоді та спорту

Грудень

3.4
Розробка
програми
соціальноекономічного
та культурного розвитку
Роздільнянського району на 2019 рік.
3.5 Про підготовку проекту розпорядження
«Про початок опалювального сезону 20182019
років
у
населених
пунктах
Роздільнянського району».
3.6 Про підготовку проектів розпорядження
голови Роздільнянської райдержадміністрації
з питань земельних відносин.

ЗУ від 23.03.2000 №1602-ІІІ, відповідно до
Положення про Управління розвитку та
інвестицій
Положення про управління розвитку та
інвестицій районної державної адміністрації

Протягом
кварталу

Управління розвитку
та інвестицій

жовтень

Управління розвитку
та інвестицій

Положення про управління розвитку та
інвестицій районної державної адміністрації

Протягом
кварталу

Управління розвитку
та інвестицій

Відділ управління
персоналом апарату
Відділ загального
діловодства та
контролю апарату
Відділ освіти, молоді
та спорту

3.7 Про влаштування дітей в прийомні сім’ї, Положення про службу у справах дітей
Протягом
Служба у справах
державні інтернатні заклади
Роздільнянської
районної
державної
кварталу
дітей
адміністрації, затверджене розпорядженням
голови
Роздільнянської районної
від
02.03.2018 року № 141/А-2018
3.8 Про призначення (зняття) опіки Положення про службу у справах дітей
Протягом
Служба у справах
(піклування) над дітьми-сиротами-та дітьми, Роздільнянської
районної
державної
кварталу
дітей
позбавленими батьківського піклування
адміністрації, затверджене розпорядженням
голови
Роздільнянської районної
від
02.03.2018 року № 141/А-2018
3.9 Про підготовку проекту розпорядження Закон
України
«Про
адміністративні
Протягом
Відділ надання
«Про внесення змін до додатку до послуги», Розпорядження КМУ від 16 травня
кварталу
адміністративних
розпорядження «Про Затвердження переліку 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання
послуг
адміністративних послуг, що надаються через адміністративних послуг органів виконавчої
відділ надання адміністративних послуг влади через центри надання адміністративних
Роздільнянської
районної
державної послуг»
адміністрації №237/А-2017 від 04.05.2017»
3.10 Про підготовку проектів розпоряджень Бюджетний кодекс України Розділ ІІ, Гл.9 ст
Протягом
Фінансове управління
про виділення бюджетних коштів за рахунок 55, положення про фінансове управління
кварталу
субвенцій з обласного бюджету, про районної державної адміністрації
виділення бюджетних коштів на виконання
районних програм, про виділення дотацій та
субвенцій місцевим радам
4. Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання актів законодавства, розпоряджень голови
облдержадміністрації, райдержадміністрації
4.1 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання законів України
4.1.1 Здійснення містобудівного моніторингу Закон
України
«Про
регулювання
Протягом
Сектор містобудування
на території Роздільнянського району
містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р
кварталу
та архітектури
№3038-VI
4.1.2
Перевірка
додержання
вимог Закон України «Про звернення громадян»
Відділ загального
законодавства про звернення громадян в
діловодства та
структурних підрозділах районної державної
контролю апарату
адміністрації
та органах
місцевого
самоврядування

-

Буцилівська сільська рада
Камянська сільська рада
Степова сільська рада
Степанівська сільська рада
Відділ культури і туризму
Єреміївська сільська рада
Новоукраїнська сільська рада

4.1.3 Перевірка діяльності органів опіки та
піклування щодо
соціально-правового
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
4.1.4 Перевірка стану діловодства, архівної
справи,
упорядкування
документів
за
окремим графіком
4.1.5 Про стан впровадження медичної
реформи первинної ланки медицини

Жовтень
Жовтень
Листопад
Листопад
Грудень
Грудень
Грудень
Закону
України
«Про
забезпечення
організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування»
Закон України «Про Національний архівний
фонд та архівні установи

Протягом
кварталу

Служба у справах
дітей

Протягом
кварталу

Архівний відділ

Закон України "Про державні фінансові
гарантії
медичного
обслуговування
населення" № 2168-VIII від 19.10.2017

Листопад

КНП «Роздільнянский
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги»
4.2 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання указів, доручень, розпоряджень Президента
України
4.2.1 Про стан розроблення та оновлення Підпункт 5 пункту 2 Указу Президента
Протягом
Сектор
містобудівної документації на місцевому рівні України від 12.06.2013 №327/2013 «Про
кварталу
містобудування та
невідкладні заходи щодо прискорення
архітектури
здійснення економічних реформ»
4.2.2 Здійснення заходів щодо забезпечення Указ Президента України від 01.08.2002 р.
Щоквартально
Сектор комунікацій з
відкритості у діяльності органів державної №683/2002
громадськістю
влади
4.3 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень, постанов та доручень
Кабінету Міністрів України
4.3.1 Про стан реалізації плану заходів з Розпорядження Кабінету Міністрів України
Грудень
Відділ культури і
відзначення 100-річчя подій Української від 26 жовтня 2016 року № 777-р
туризму
революції 1917-1921 років та вшанування

пам'яті її учасників на період до 2021 року
4.3.2 Про стан проведення щорічного Постанова Кабінету Міністрів України від
оцінювання
фізичної
підготовленості 09.12.2015 року №1045 «Про затвердження
населення України
Порядку проведення щорічного оцінювання
фізичної підготовленості населення України»
4.3.3 Про виконання постанови КМУ від Постанова КМУ від 16.03.2017 року № 148
16.03.2017 року № 148 «Деякі питання «Деякі питання здійснення патронату над
здійснення патронату над дитиною»
дитиною»
4.3.4 Забезпечення
надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива
4.3.5 Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю та інших окремих категорій
населення технічними та іншими засобами
реабілітації;
безготівкове
перерахування
коштів
підприємствам,
що
виконали
індивідуальні заявки осіб з інвалідністю, дітей
з інвалідністю та інших окремих категорій
населення на виготовлення технічних та
інших засобів реабілітації, надання послуг з їх
ремонту.
4.3.6 Призначення (відновлення) внутрішньо
переміщеним
особам
виплати
пенсій
(щомісячного
довічного
грошового
утримання), довічних державних стипендій,
усіх
видів
соціальної
допомоги
та
компенсацій, матеріального забезпечення,
надання соціальних послуг, субсидій та пільг
(далі - соціальні виплати) за рахунок коштів

Листопад

Відділ освіти, молоді та
спорту

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей

Постанова Кабінету Міністрів України від 21
жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення
порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива”
Постанова кабінету Міністрів України від
05.04.2012 р. № 321 «Про затвердження
Порядку забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації осіб з інвалідністю,
дітей з інвалідністю та інших окремих
категорій населення і виплати грошової
компенсації вартості за самостійно придбані
технічні засоби реабілітації, переліків таких
засобів».

Протягом
кварталу

Управління
соціального захисту
населення

Протягом
кварталу

Управління
соціального захисту
населення

Постанова Кабінету Міністрів України від
08.06.2016 р. № 365 «Деякі питання
здійснення соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам»

Протягом
кварталу

Управління
соціального захисту
населення

державного
бюджету
та
фондів
загальнообов’язкового
державного
соціального страхування.
4.3.7 Про виконання плану заходів на 2018 рік
з реалізації Стратегії комунікацій у сфері
європейської інтеграції на 2018-2021 роки

Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. №
Грудень
Сектор комунікацій з
779-р «Про схвалення Стратегії комунікації
громадськістю
у сфері європейської інтеграції на 2018—
2021
роки»,
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 06.08.2018 р.
№541/А-2018
4.4 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень голови обласної державної
адміністрації
4.4.1 Про виконання плану заходів щодо Розпорядження голови облдержадміністрації
Грудень
Сектор комунікацій з
громадськістю
реалізації
Концепції
вдосконалення від 14.03.2018 р. №230/А-2018
інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2018
рік
4.4.2 Про здійснення заходів щодо легалізації Розпорядження голови облдержадміністрації
Листопад
Управління розвитку
трудових відносин, забезпечення мінімальних від 01.08.2018 №866/А-2018
та інвестицій
гарантій з оплати праці, підвищення рівня
заробітної плати.
4.4.3 Проведення моніторингу здійснення Розпорядження голови облдержадміністрації
Щомісячно
Управління розвитку
допорогових закупівель районною державною від 09.06.2017 року №457/А-2017
та інвестицій
адміністрацією
та
її
структурними
підрозділами.
4.5 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень голови районної державної
адміністрації
4.5.1 Про виконання орієнтовного плану Розпорядження голови райдержадміністрації
Грудень
Сектор комунікацій з
консультацій
з
громадськістю
у від 29.08.2018 р. №201/А-2018
громадськістю
Роздільнянській райдержадміністрації на
2018 рік.
4.5.2 Укладення договорів оренди на не Розпорядження голови Роздільнянської РДА
Протягом
Управління розвитку
витребувані земельні частки(паї).
від 31.01.2018 року № 57/А-2018
кварталу
та інвестицій
4.5.3 Здійснення моніторингу дотримання Розпорядження голови Роздільнянської РДА
Протягом
Управління розвитку
та інвестицій
умов договору на перевезення пасажирів на від 24.11.2016 року № 619/А-2018
кварталу

приміських автобусних маршрутах загального
користування що не входять за межі
Роздільнянського району підприємством ТОВ
«Роздільнатрансссервіс».
5. Організаційні заходи
5.1 Організація особистих прийомів громадян Закон України «Про звернення громадян»,
керівництвом
Роздільнянської
районної Указ Президента України від 07 лютого року
державної адміністрації:
№ 109/2008 „Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування ”
5.2 Організація виїзних прийомів громадян Указ Президента України від 07 лютого року
керівництвом
Роздільнянської
районної № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо
державної адміністрації:
забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування ”
5.3 Проведення «прямої» телефонної лінії з Розпорядження голови райдержадміністрації
керівниками
структурних
підрозділів від 21.12.2017 №828/А-2017
райдержадміністрації
5.4 Проведення засідань постійно діючої Указ Президента України від 07 лютого року
комісії з питань розгляду звернень громадян № 109/2008 „ Про першочергові заходи щодо
при Роздільнянській районній державній забезпечення реалізації та гарантування
адміністрації.
конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування ”
5.5 Підготовка матеріалів щодо нагородження Положення про відділ управління персоналом
з нагоди професійних свят, пам’ятних дат, апарату районної державної адміністрації
ювілейних дат, інших заходів з врученням
державних
нагород,
нагород
Кабінету
Міністрів України, Почесної грамоти обласної
державної адміністрації, районної державної
адміністрації

Протягом
кварталу

Відділ загального
діловодства та
контролю апарату

Протягом
кварталу

Відділ загального
діловодства та
контролю апарату

Протягом
кварталу

Відділ загального
діловодства та
контролю апарату
Відділ загального
діловодства та
контролю апарату

Щомісяця

Протягом
кварталу

Відділ управління
персоналом апарату

5.6 Організація
проведення засідань
конкурсних комісій на зайняття вакантних
посад державної служби в районній державній
адміністрації
5.7 Організація роботи з питань підвищення
рівня професійної компетентності державних
службовців районної державної адміністрації
згідно із затвердженими планами-графіками

5.8 Проведення громадських слухань щодо
розроблення генерального плану населеного
пункту смт. Лиманське Лиманської селищної
ради

Закон
України
«Про
державну
службу», Порядок проведення конкурсу на
зайняття
посад
державної
служби,
затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 25.03.2016 №246, Положення про
відділ управління персоналом апарату
Закон
України
«Про
державну
службу»,
плани-графіки
підвищення
кваліфікації державних службовців в Інституті
підвищення кваліфікації керівних кадрів
НАДУ при Президентові України та
Одеському
регіональному
інституті
державного
управління
НАДУ
при
Президентові України, Положення про відділ
управління персоналом апарату
Ст. 21 Закону України «Про регулювання
містобудівної
діяльності»,
Постанова
Кабінету Міністрів України від 25 травня
2011 р. N 555 «Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час
розроблення
проектів
містобудівної
документації на місцевому рівні»
Ст. 21 Закону України «Про регулювання
містобудівної
діяльності»,
Постанова
Кабінету Міністрів України від 25 травня
2011 р. N 555 «Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час
розроблення
проектів
містобудівної
документації на місцевому рівні»

5.9 Проведення громадських слухань по
проекту
містобудівної
документації
«Детальний план території для розміщення
об'єктів енергетики, які
виробляють
електричну енергію
на земельній ділянці
орієнтованою площею 29,00 га на території
Роздільнянської
міської
ради
Роздільнянського району Одеської області (за
межами населеного пункту)»
5.10 Проведення наради щодо стану Закону
України
«Про
виконання «Районної програми з утворення містобудівної
діяльності»,

регулювання
Постанови

Протягом
кварталу

Відділ управління
персоналом апарату

Протягом
кварталу

Відділ управління
персоналом апарату

Жовтень
Листопад

Сектор містобудування
та архітектури

Жовтень
Листопад

Сектор містобудування
та архітектури

Грудень

Сектор містобудування
та архітектури

(оновлення)
містобудівної
документації Кабінету Міністрів України від 25.05.2011
територій
та
містобудівного
кадастру №559 «Про містобудівний кадастр»
Роздільнянского району на 2018 – 2019 роки»
5.11 Організація та проведення заходів до Указ Президента України від 14 жовтня 2014
Дня захисника України
року № 806/2014 «Про День захисника
України»
5.12 Організація та проведення заходів до Дня Указ Президента України від 20 жовтня 2009
визволення
України
від
фашистських року № 836/2009 «Про День визхволення від
загарбників
фашистських загарбників»
5.13 Організація та проведення заходів до Дня Указ Президента України від 13 листопада
Гідності та Свободи
2014 року № 872/2014 «Про День Гідності та
Свободи»
5.14 Підготовка та проведення заходів до Дня Указ Президента України від 26 листопада
пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр.
1998 року №310/98 «Про День пам’яті жертв
Голодоморів»
5.15 Підготовка та проведення заходів до Дня
Указ Президента України « Про День
вшанування учасників ліквідації наслідків
вшанування учасників ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»
від 10 листопада 2006 року № 945
5.16 Проведення засідання колегії відділу
Положення про відділ освіти, молоді та
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
спорту райдержадміністрації
5.17 Проведення наради з керівниками
Положення про відділ освіти, молоді та
закладів освіти району
спорту райдержадміністрації
5.18 Проведення засідання колегії відділу
Положення про відділ освіти, молоді та
освіти, молоді та спорту
спорту райдержадміністрації
5.19 Проведення засідання Громадської ради
Положення про сектор комунікацій з
при Роздільнянській райдержадміністрації
громадськістю
5.20 Проведення засіданнь комісії з питань План роботи комісії на 2018 рік;
ТЕБ та НС

Жовтень

Відділ культури і
туризму

Жовтень

Відділ культури і
туризму

Листопад

Відділ культури і
туризму

Листопад
(

Відділ культури і
туризму

Грудень

Відділ культури і
туризму

Жовтень

Відділ освіти, молоді
та спорту
Відділ освіти, молоді
та спорту
Відділ освіти, молоді
та спорту
Сектор комунікацій з
громадськістю
Сектор з питань
цивільного захисту,
оборонної роботи та
взаємодії з
правоохоронними

Листопад
Грудень
Протягом
кварталу
Щомісяця

5.21 Проведення робочих нарад з керівниками Положення про сектор з питань цивільного
правоохоронних органів
захисту, оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами

Протягом
кварталу

5.22 Проведення засідань районної комісії з План роботи комісії на 2018 рік
питань евакуації

Протягом
кварталу

5.23 Проведення засідань комісії з організації Розпорядження голови Роздільнянської РДА
заходів технічної інвентаризації захисних від 28 серпня 2018 року №599/А-2018
споруд цивільного захисту

Протягом
кварталу

5.24 Проведення засідання спостережної Положення про районну спостережну комісію
комісії з питань забезпечення прав осіб, з питань забезпечення прав осіб, звільнених
звільнених з місць позбавлення волі
умовно-достроково від відбування покарання,
затверджене розпорядженням голови
райдержадміністрації від 02.02.2016 №48/А2016
5.25 Проведення засідань постійно діючої Положення про постійно діючу комісію по
комісії по визначенню та відшкодуванню визначенню та відшкодуванню збитків
збитків
власникам
землі
та власникам землі та землекористувачам на
землекористувачам
на
території території Роздільнянського району,
Роздільнянського району
затверджене розпорядженням голови
райдержадміністрації від 16.10.2013 № 489/А2013
5.26 Проведення засідань комісії з питань Положення про Комісію, затверджене
дотримання законодавства про працю щодо розпорядженням голови райдержадміністрації

Щомісяця

Протягом
кварталу

Щомісяця

органами
Сектор з питань
цивільного захисту,
оборонної роботи та
взаємодії з
правоохоронними
органами
Сектор з питань
цивільного захисту,
оборонної роботи та
взаємодії з
правоохоронними
органами
Сектор з питань
цивільного захисту,
оборонної роботи та
взаємодії з
правоохоронними
органами
Сектор з питань
цивільного захисту,
оборонної роботи та
взаємодії з
правоохоронними
органами
Управління розвитку
та інвестицій

Управління розвитку
та інвестицій

легалізації
зайнятості
населення, від 06.09.2018 №639/А-2018
забезпечення виплати заробітної плати та
забезпечення реалізації рішень, спрямованих
на підвищення рівня оплати праці і
дотримання норм законодавства в частині
мінімальної заробітної плати.
5.27 Проведення засідань комісії з питань Положення про Комісію, затверджене
захисту прав дитини
розпорядженням голови райдержадміністарції
від 20.11.2008 №2165/А-2008
5.28 Проведення семінару для працівників Розпорядження голови облдержадміністрації
райдержадміністрації щодо дотримання вимог від 20.04.2018 №405/А-2018 «Про
антикорупційного законодавства
затвердження антикорупційної програми
Одеської обласної державної адміністрації на
2018-2020 роки»
5.29
Проведення
засідань
районної
координаційної ради з питань соціальної
підтримки населення
5.30 Проведення засідань районної ради з
питань
сім’ї,
гендерної
рівності,
демографічного розвитку та протидії торгівлі
людьми
5.31 Засідання районної комісії з питань
призначення (відновлення) соціальних виплат
(пенсій) внутрішньо-переміщеним особам за
місцем
їх
фактичного
проживання
(перебування).
5.32 Проведення засідань координаційного
центру
з
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді

Щомісяця

Служба у справах
дітей

Листопад

Юридичний сектор
апарату

Розпорядження голови райдержадміністрації
від 22 травня 2018 року № 351/А-2018

Протягом
кварталу

Розпорядження голови районної державної
адміністрації від 26 січня 2008 року
№55/А2008

Протягом
кварталу

Управління
соціального захисту
населення
Управління
соціального захисту
населення

Розпорядження районної державної
адміністрації № 411/А-2016 від 12.08.2016
року.

Раз в 10 днів

Управління
соціального захисту
населення

Щомісяця

Відділ освіти, молоді
та спорту

Розпорядження голови райдержадміністрації
від 15 грудня 2015р. №577/А-2015

Начальник відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації

Ю.С. Ковпак

