УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
30 березня 2018 року № 210/А-2018
Про план роботи Роздільнянської
районної державної адміністрації на
ІІ квартал 2018 року
Відповідно до пункту 2.1. Регламенту Роздільнянської районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації від 04
листопада 2016 року № 511/А-2016:
1.
Затвердити план роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2018 року
(додається).
2.
Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та підрозділів
апарату районної державної адміністрації забезпечити виконання плану роботи на ІІ квартал 2018
року та до 15 липня 2018 року інформувати керівника апарату про його виконання.
3.
Керівнику апарату районної державної до 25 липня 2018 року поінформувати голову
районної державної адміністрації про виконання плану роботи Роздільнянської районної державної
адміністрації за ІІ квартал 2018 року.
4.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної
державної адміністрації.

Голова Роздільнянської
районної державної адміністрації

Н.В. Бараненко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
30 березня 2018 року № 210/А-2018
ПЛАН
роботи Роздільнянської районної державної адміністрації
на II 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 виконання На виконання постанови КМУ від 18.05.2011 Травень
актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів року № 522 (покращення виконавської
України в районній державній адміністрації в І кварталі дисципліни)
2018 року.
1.2. Про підготовку до проведення комплексу весняно- Відповідно до Положення про управління Травень
польових робіт
розвитку та інвестицій Роздільнянської
районної
державної
адміністрації
та
Програми
соціально-економічного
та
культурного розвитку Роздільнянського
району на 2017 рік
1.3. Виконання районного бюджету та місцевих бюджетів за Бюджетний кодекс України Розділ ІІІ, Гл.12 Травень
І квартал 2018 року
ст.78
2. Апаратні наради районної державної адміністрації з розглядом питань:
2.1. Про стан виконавської дисципліни в апараті та Покращення виконавської дисципліни та щопонеділка
структурних підрозділах РДА при роботі з документами, заходи щодо посилення контролю за
розпорядженнями,
дорученнями
керівництва своєчасним
виконанням
контрольних
райдержадміністрації та зверненнями громадян, які документів, підвищення відповідальності
перебувають на контролі у відділі загального діловодства та керівників
контролю апарату
2.2. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в Закон України „Про звернення громадян»
Квітень

Відповідальні
виконавці

Відділ
загального
діловодства
та
контролю апарату
Управління розвитку
та інвестицій

Фінансове управління
Відділ
загального
діловодства
та
контролю апарату

Відділ

загального

районній державній адміністрації та виконання Указу
Президента України від 07.02.2008 №109/2008 Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного
права на звернення до
органів державної
влади та органів місцевого
самоврядування протягом 1 кварталу 2018 року
2.3 Про звітування сільських, селищного, міського голів з
питань роботи зі зверненнями громадян

-

Голова Роздільнянської міської ради
Голова Кучурганської сільської ради
Голова Степанівської сільської ради
Голова Новоукраїнської сільської ради
Голова Степової сільської ради

Указ Президента України від 07.02.2008 р. №
109/2008 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування»
Графік звітування голів органів місцевого
самоврядування перед головою
районної державної адміністрації про роботу
зі зверненнями громадян і хід виконання
Указу Президента України від 07.02.2008
року № 109/2008 на 2016 рік

діловодства
контролю апарату

Відділ
загального
діловодства
та
контролю апарату

Квітень
Квітень
Травень
Червень
Червень

2.4. Про план роботи Роздільнянської районної державної
адміністрації на ІІ квартал 2018 року
2.5. Про звітування керівників районних відділів
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої
влади з питань роботи зі зверненнями громадян

П.2.7. Регламенту районної державної Квітень
адміністрації
Графік звітування керівників територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої
влади перед головою районної державної
адміністрації з питань роботи зі зверненнями
громадян на 2017 рік

Начальник
Роздільнянського
районного
центру
зайнятості
Начальник відділу у Роздільнянському районі ГУ
Держгеокадастру в Одеській області

Квітень

-

та

Червень

Шовкалюк В.О.
Левицький А.П.
Щербакова С.П.
Драган В.М.
Кот С.В.
Головко О.Я.
Відділ
загального
діловодства
та
контролю апарату

Кукішева О.П.
Шабро В.В.

2.6 Про виконання Указу Президента України від З метою здійснення контролю за виконанням Травень
21.02.2017
№43/2017 «Про Концепцію вдосконалення актів та доручень Президента України
інформування громадськості з питань євроатлантичної

Сектор комунікацій з
громадськістю

інтеграції України на 2017- 2020 роки»
2.7 Про підготовку та відзначення Дня пам’яті та
примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні
2.8 Про реалізацію Програми розвитку туризму в
Роздільнянському районі на 2018-2020 роки
2.9 Виконання доходної частини районного та місцевих
бюджетів за І квартал 2018 року.

Положення про відділ культури і туризму

Травень

Відділ
культури
туризму

Положення про відділ культури і туризму

Червень

Відділ
культури
і
туризму
Фінансове управління

Бюджетний кодекс України Розділ ІІІ, Гл.12 Квітень
ст.78

2.10 Про підсумки атестації педагогічних працівників Закон України «Про освіту»
Типове положення про атестацію педагогічних Квітень
навчально-виховних закладів району.
працівників

Відділ освіти

2.11 Про хід літнього оздоровлення та організованого
відпочинку в освітніх закладах району
2.12 Про Порядок призначення та виплати тимчасової
державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату

Відділ освіти

Закон України «Про загальну середню освіту»

Червень

і

Постанова Кабінету Міністрів України від Травень
Управління
27.12.2017 № 1098 «Про затвердження
соціального
захисту
Порядок призначення та виплати тимчасової
населення
державної
соціальної
допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату»
2.13 Про підготовку сільськогосподарських підприємств Положення
управління
розвитку
та Перша декада Управління розвитку
району всіх форм власності до збирання врожаю ранніх інвестицій районної державної адміністрації червня
та інвестицій
зернових культур
2.14 Про проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та Розпорядження голови Одеської обласної Квітень
Управління розвитку
дня благоустрою територій населених пунктів»
державної адміністрації від 30 листопада
та інвестицій
2010 року № 1172/А-2010
2.15 Про результати оцінки діяльності районної державної Постанова Кабінету Міністрів України
Червень
Управління розвитку
адміністрації за І квартал 2018 року
від
21.10.2015
№856
«Про
та інвестицій
затвердження
Порядку
та
Методики
проведення
моніторингу
та
оцінки
результативності
реалізації
державної
регіональної політики»
2.16 Про відзначення Міжнародного Дня захисту дітей
Указу Президента України від 30.05.1998 № Червень
Служба у справах
568/98 «Про День захисту дітей», Положення
дітей
про службу у справах дітей
2.17 Про організацію оздоровлення дітей соціально Районна
программа
«Молодь Травень
Відділ у справах сім’ї,
незахищених категорій влітку 2018 року
Роздільнянщини
на 2016-2020
роки»
молоді та спорту

(рішення районної ради від 29.03.2016 №84VІІ).
2.18 Про результати весняного призову до лав Збройних сил Указ Президента України від
Червень
України
15.02.2018 №33/2018 «Про звільнення в
запас
військовослужбовців
строкової
служби, строки проведення чергових
призовів та чергові призови громадян
України на строкову службу у 2018 році»

Сектор взаємодії з
правоохоронними
органами, оборонної
та
мобілізаційної
роботи апарату

3. Питання для розгляду в районній державній адміністрації на рівні заступників голови та прийняття розпоряджень:
3.1.
Підготовка
проекту
розпорядження
голови
Роздільнянської районної держаної адміністрації про
затвердження графіка виїзного особистого прийому
громадян керівництвом Роздільнянської районної державної
адміністрації на III квартал 2018 року.

Указ Президента України від 07.02.2008 р. № До
10 Відділ
загального
109/2008 «Про першочергові заходи щодо червня
діловодства та контролю
забезпечення реалізації та гарантування
апарату
конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування»

3.2 Про проведення урочистих, святкових, культурнопросвітницьких заходів
3.3 Про підготовку проектів розпоряджень голови
райдержадміністрації з питань земельних відносин

Положення про відділ культури і туризму
районної державної адміністрації
Земельний кодекс України, закони
України «Про землеустрій», «Про Державний
земельний кадастр», «Про оренду землі»

3.4 Про підготовку проекту розпорядження «Про внесення
змін до додатку до розпорядження «Про Затвердження
переліку адміністративних послуг, що надаються через
відділ надання адміністративних послуг Роздільнянської
районної державної адміністрації №237/А-2017 від
04.05.2017»
3.5 Про підготовку проектів розпоряджень голови районної
державної адміністрації з метою створення громадської
ради при Роздільнянській районній державній адміністрації
3.6 Про підготовку проекту розпорядження «Про підготовку
сільськогосподарських підприємств району всіх форм

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
(у
разі
надходже
ння
звернень)
Закону України «Про адміністративні послуги», Протягом
Розпорядження КМУ від 16 травня 2014 р. № кварталу
523-р «Деякі питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через центри
надання адміністративних послуг»

Відділ
культури
і
туризму
Управління розвитку та
інвестицій

Постанова КМУ «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації
державної політики» від 03.11.2010 р. №996
Положення управління розвитку та інвестицій
райдержадміністрації

Сектор комунікацій
громадськістю

Протягом
кварталу

Відділ
надання
адміністративних послуг

з

Травень
Управління розвитку та
2018 року інвестицій

власності до збирання врожаю ранніх зернових культур»
3.7 Про підготовку проектів розпоряджень голови
райдержадміністрації про влаштування дітей в прийомні
сім’ї, державні інтернатні заклади, про призначення (зняття)
опіки (піклування) над дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування
3.8 Про підготовку проектів розпоряджень про виділення
бюджетних коштів за рахунок субвенцій з обласного
бюджету, про виділення бюджетних коштів на виконання
районних програм, про виділення дотацій та субвенцій
місцевим радам

Положення про службу у справах дітей

Бюджетний кодекс України Розділ ІІ, Гл.9 ст Протягом
55, положення про фінансове управління кварталу
районної державної адміністрації

4. Організаційна робота:
4.1. Організація особистих прийомів громадян керівництвом Закон України «Про звернення громадян»,
Роздільнянської районної державної адміністрації:
Указ Президента України від 07 лютого року
№ 109/2008 „Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування ”
4.2. Організація виїзних прийомів громадян керівництвом Указ Президента України від 07 лютого року
Роздільнянської районної державної адміністрації:
№ 109/2008 „Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування ”
4.3 Засідання постійно-діючої комісії з питань розгляду Указ Президента України від 07 лютого року
звернень громадян
№ 109/2008 „Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування ”
Розпорядження
голови
4.4 Засідання районної координаційної ради з питань
райдержадміністрації від 08.07.2013 р. №
соціального захисту малозабезпечених верств населення
308/А-2013 „Про районну координаційну
району.
раду з питань соціального захисту
малозабезпечених верств населення”
4.5 Засідання районної комісії з питань призначення

Протягом
кварталу

Розпорядження

районної

державної

Служба у справах дітей

Фінансове управління

Протягом
кварталу

Відділ
загального
діловодства
та
контролю апарату

Протягом
кварталу

Відділ
загального
діловодства
та
контролю апарату

Щомісяцяо

Відділ
загального
діловодства
та
контролю апарату

Щомісяця

Управління
соціального
населення

Щодекадно

Управління

захисту

(відновлення) соціальних виплат (пенсій) внутрішньопереміщеним особам за місцем їх фактичного проживання
(перебування).
4.6 Засідання координаційної ради з питань сім’ї, гендерної
рівності та протидії торгівлі людьми.

адміністрації № 411/А-2016 від 12.08.2016
року.

соціального
населення

Закон України від 20.09.2011 р. № 3739—
ІV «Про протидію торгівлі людьми».

Протягом
Управління
кварталу (в соціального
разі
населення
необхідност
і)

Постанова Кабінету Міністрів України від
24.02.2016 р. № 111 «Про затвердження
Державної соціальної програми протидії
торгівлі людьми на період до 2020 року».
4.7 Засідання комісії з питань захисту прав дитини
4.8 Засідання комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
4.9 Засідання районної комісії з питань евакуації
4.10 Засідання комісії з організації заходів технічної
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту
4.11 Організація та проведення І туру Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний службовець»

4.12 Організація проведення засідань конкурсних комісій на
зайняття вакантних посад державної служби в районній
державній адміністрації

4.13 Організація роботи з
питань підвищення рівня
професійної компетентності державних службовців районної
державної адміністрації згідно із затвердженими планами-

захисту

Служба у справах
дітей
План роботи комісії з питань техногенно- Щомісяця
Головний спеціаліст з
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
питань
цивільного
на 2018 рік
захисту
План роботи комісії на 2018 рік
Щокварталу Головний спеціаліст з
питань
цивільного
захисту
Розпорядження голови Одеської ОДА від Щокварталу Головний спеціаліст з
10.04.2017 №256/А-2017
питань
цивільного
захисту
Наказ Національного агентства України з Квітень
Відділ
управління
питань державної служби від 21.02.2018 №49
персоналом апарату
«Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо проведення щорічного Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний службовець»,
Положення про відділ управління персоналом
апарату
Закон
України
«Про державну
Протягом
Відділ
управління
службу», Порядок проведення конкурсу на кварталу
персоналом апарату
зайняття
посад
державної
служби,
затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 25.03.2016 №246, Положення про
відділ управління персоналом апарату
Закон
України
«Про державну
Протягом
Відділ
управління
службу»,
плани-графіки
підвищення кварталу
персоналом апарату
кваліфікації державних службовців в Інституті
Положення про службу у справах дітей

Щомісяця

захисту

графіками

підвищення кваліфікації керівних кадрів
НАДУ при Президентові України та
Одеському
регіональному
інституті
державного
управління
НАДУ
при
Президентові України, Положення про відділ
управління персоналом апарату
4.14 Проведення засідання постійно діючої ради з питань Виконання заходів регіональної програми За необхід- Сектор взаємодії з
охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю
профілактики правопорушень
ністю
правоохоронними
органами, оборонної
та
мобілізаційної
роботи апарату
4.15 Проведення засідання спостережної комісії з питань Виконання закону України «Про соціальну Щомісячно Сектор взаємодії з
забезпечення прав осіб, звільнених з місць позбавлення волі адаптацію осіб, які відбували покарання у виді
правоохоронними
обмеження волі або позбавлення волі на
органами, оборонної
певний строк»
та
мобілізаційної
роботи апарату
4.16. Засідання робочої групи з питань легалізації, зайнятості Положення про управління розвитку та Протягом
Управління розвитку
населення та оплати праці
інвестицій райдержадміністрації
кварталу
та інвестицій
4.17 Засідання постійної комісії по визначенню
відшкодуванню
збитків
власникам
землі
землекористувачам на території Роздільнянського райну

та Положення про управління розвитку
та інвестицій райдержадміністрації

4.18 Засідання постіно діючої комісії з питань регулювання Положення про управління розвитку
земельних відносин
інвестицій райдержадміністрації

та Протягом
Управління розвитку
кварталу (в та інвестицій
разі
необхідност
і)
та Щомісяця
Управління розвитку
та інвестицій

4.19 Засідання постійно діючої комісії по поводженню з Положення про управління розвитку
безхазяйними відходами в Роздільнянському районі
інвестицій райдержадміністрації

та Щокварталь Управління розвитку
но
та інвестицій

4.20 Засідання постійно діючої комісії з обстеження Положення про управління розвитку
земельних ділянок щодо загибелі багаторічних насаджень на інвестицій райдержадміністрації
території району

та Протягом
Управління розвитку
кварталу(в та інвестицій
разі
необхідност
і)
та Щокварталь Управління розвитку

4.21 Засідання робочої групи з питань упорядкування обліку Положення

про

управління

розвитку

юридичних осіб

інвестицій райдержадміністрації

4.22 Засідання робочої групи з питань забезпечення
реалізації рішень спрямованих на підвищення рівня оплати
праці та дотримання норм законодавства в частині
мінімальної заробітної плати
4.23 Проведення засідань громадської ради при
Роздільнянський районній державній адміністрації

Положення про управління розвитку
інвестицій райдержадміністрації
Положення про
громадськістю

сектор

комунікацій

но

та інвестицій

та Щомісяця

Управління розвитку
та інвестицій

з - Червень

Сектор комунікацій з
громадськістю

4.24. Колегія відділу освіти

Закон України «Про загальну середню освіту» КвітеньЧервень
4.25 Засідання координаційної ради з питань молодіжної Положення про відділ у справах сім’ї, молоді Червень
політики
та спорту

Відділ освіти

4.26 Засідання координаційної ради у справах жінок

Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту

Положення про відділ у справах сім’ї, молоді Червень
та спорту

4.27 Інформаційно-просвітницькі та культурно-мистецькі Указ
Президента України
від
заходи до Дня Європи в Україні
19.04.2003 №339/2003 «Про день
Європи»., Положення про відділ культури та
туризму районної державної адміністрації
4.28 Проведення заходів щодо вшанування пам’яті жертв
Чорнобильської трагедії, покладання квітів біля пам’ятника Положення про відділ культури і туризму
жертвам Чорнобильської трагедії
4.29 Заходи та покладання квітів з нагоди Дня пам’яті та
примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій Положення про відділ культури і туризму
світовій війні
4.30 Заходи та покладання квітів до Дня скорботи і Положення про відділ культури і туризму
вшанування пам’яті жертв війни в Україні
4.31 Організація та проведення заходів, присвячених Дню Положення про відділ культури і туризму
Конституції України
4.32 Проведення семінару-навчання з головами органів Указ Президента України від 07 лютого року
місцевого самоврядування та відповідальними особами за № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо
роботу зі зверненнями громадян
забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування ”

Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту

18-20
травня

Відділ
культури
туризму

і

і

26 квітня

Відділ
туризму

8-9 травня

Відділ культури
туризму

22 червня
Червень
Червень

культури

і

і

Відділ культури і і
туризму
Відділ культури і і
туризму
Відділ
загального
діловодства
та
контролю апарату

4.33 Нарада з керівників освітніх закладів району
Закон України “Про освіту”
4.34 Участь у комплексному тренуванні сил та засобів Відповідно до планів підготовки МОУ
зв’язку України з розгортанням пункту управління районної
державної адміністрації

Травень
Квітень

4.35 Участь у комадно-штабному навчанні з територіальної Відповідно до планів підготовки МОУ
оборони

Травень

Відділ освіти
Сектор взаємодії з
правоохоронними
органами, оборонної
та
мобілізаційної
роботи апарату
Сектор взаємодії з
правоохоронними
органами, оборонної
та
мобілізаційної
роботи апарату

5. Контрольна робота
5.1. Перевірки виконання законів України:
5.1.1. Перевірка додержання вимог законодавства про
звернення громадян в структурних підрозділах районної
державної
адміністрації
та
органах
місцевого
самоврядування

-

Щербанська сільська рада
Лиманська селищна рада
Служба у справах дітей
Єгорівська сільська рада
Яковлівська сільська рада
Кошарська сільська рада

5.1.2 Перевірка умов проживання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях
та дитячих будинках сімейного типу

Контроль за виконанням Закону України
«Про
звернення
громадян»,
Указу
Президента України від 07 лютого року №
109/2008 „ Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування ”

Відділ
загального
діловодства
та
контролю апарату

Квітень
Квітень
Травень
Травень
Червень
Червень
Закон України «Про органи і служби у
Протягом
справах дітей та спеціальні установи для кварталу
дітей», Положення про службу у справах
дітей

Служба
дітей

у

справах

5.1.3 Перевірка діяльності органів опіки та піклування щодо
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

Закону України «Про забезпечення Квітеньорганізаційно-правових умов соціального червень
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування»

Служба
дітей

у

справах

5.1.4 Перевірка стану діловодства, архівної
справи, упорядкування документів за окремим графіком

Закон України
«Про Національний
архівний фонд та архівні установи

Протягом
кварталу

Архівний відділ

5.1.5 Здійснення містобудівного моніторингу на території Закон
України
«Про
регулювання Протягом
Роздільнянського району
містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р кварталу
№3038-VI

Сектор
містобудування
архітектури

та

5.2. Перевірки виконання Указів Президента України
5.2.1 Хід виконання Указу Президента України від 1 серпня
2002 року №683/2002 «Про додаткові заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності органів державної
влади»
5.2.2 Підбиття підсумків проведення чергового призову
громадян України на строкову військову службу навесні
2018 року

Указу Президента України від 1 серпня Протягом
2002 року №683/2002 «Про додаткові кварталу
заходи щодо забезпечення відкритості у
діяльності органів державної влади»
Указ Президента України від 15.02.2018 Червень
№33/2018 «Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби,
строки проведення чергових призовів та
чергові призови громадян України на
строкову службу у 2018 році»
5.2.3 Хід розроблення та оновлення містобудівної Підпункт 5 пункту 2 Указу Президента
Протягом
документації на місцевому рівні
України від 12.06.2013 №327/2013
кварталу
«Про невідкладні заходи щодо прискорення
здійснення економічних реформ»
5.2.4 Хід виконання Указу Президента України від Указу Президента України від 16.12.2011 Протягом
16.12.2011 №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення №1163/2011
«Про
питання
щодо кварталу
реалізації прав дітей в Україні»
забезпечення реалізації прав дітей в
Україні»
5.3. Перевірки виконання Постанов Кабінету Міністрів України

Сектор комунікацій з
громадськістю
Сектор взаємодії з
правоохоронними
органами, оборонної
та
мобілізаційної
роботи апарату
Сектор
містобудування
архітектури
Служба
дітей

у

та

справах

5.3.1. Контроль виконання постанови КМУ від 29.04.2004
р. № 558 „Про затвердження Порядку призначення і
виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги”.
5.3.2 Хід
виконання
постанови
Кабінету Міністрів
України від 31.01.2007 № 81 «Про затвердження порядку
призначення і виплати державної соціальної допомоги на
дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового
забезпечення
батькам
вихователям
і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за
принципом «гроші ходять за дитиною»

5.3.3 Хід виконання постанови КМУ від 31.03.2015 р. №
221 «Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих
учасників антитерористичної операції».

5.3.4 Хід
виконання
постанови Кабінету Міністрів
України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної
політики»

Постанова від 29.04.2004 р. № 558
„Про
затвердження
Порядку
призначення і виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні
послуги”
Постанова Кабінету Міністрів України
від 31.01.2007 № 81 «Про затвердження
порядку
призначення
і
виплати
державної соціальної допомоги на дітей
сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам вихователям і
прийомним
батькам
за
надання
соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ях за
принципом «гроші ходять за дитиною»
Постанова Кабінету Міністрів України
від 31.03.2015 р. № 221 «Про
затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів щодо
психологічної реабілітації постраждалих
учасників антитерористичної операції

Протягом
кварталу

Управління
соціального
населення

захисту

Управління
соціального
населення

захисту

Управління
соціального
населення

захисту

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Постанова Кабінету Міністрів України від Протягом
03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі кварталу
громадськості у формуванні та реалізації
державної політики»

Сектор комунікацій з
громадськістю

5.4. Перевірки виконання розпоряджень голови Одеської обласної державної адміністрації:
5.4.1 Здійснення моніторингу допорогових закупівель
районною державною адміністрацією та її структурними
підрозділами
5.4.2 Здійснення заходів щодо проведення акції «За чисте
довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів

Розпорядження голови Одеської обласної
державної адміністрації від 09.06.2017
№457/А-2017
Розпорядження голови Одеської обласної
державної адміністрації від 30.11.2010
№1172/А-2010

Щомісячно до Управління розвитку
15 числа
та інвестицій
КвітеньТравень

Управління розвитку
та інвестицій

5.4.2 Проведення роботи щодо розвитку сімейних форм Розпорядження голови Одеської обласної
виховання
державної адміністрації від 02.03.2015
№105/А-2015
5.4.3 Реалізація заходів щодо забезпечення інклюзивного Розпорядження голови Одеської обласної
навчання у навчальних закладах
державної адміністрації від 24.10.2017
№985/А-2017
Керівник апарату районної державної адміністрації

Протягом
кварталу

Служба
дітей

у

Протягом
кварталу

Відділ освіти

О.Я.Головко

справах

