ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
25 червня 2018 року №417/А-2018
ПЛАН
роботи Роздільнянської районної державної адміністрації
на III 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 Серпень
актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів 18.05.2011 року № 522 (покращення
України в районній державній адміністрації в ІІ кварталі виконавської дисципліни)
2018 року.
1.2 Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в Закон України „Про звернення громадян» Серпень
районній державній адміністрації та виконання Указу Указ Президента України від 07.02.2008
Президента України від 07.02.2008 №109/2008 Про р. № 109/2008 «Про першочергові заходи
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного
права на звернення до гарантування конституційного права на
органів державної
влади та органів місцевого звернення до органів державної влади та
самоврядування протягом 1 півріччя 2018 року
органів місцевого самоврядування»
1.3. Про підсумки літньої оздоровчої кампанії «Літо – 2018»

Закон України «Про загальну середню
освіту»

1.4.Про результати підготовки закладів освіти до нового
навчального року та хід підготовки до роботи в осінньо –
зимовий період

Закон України «Про загальну середню
освіту»

1.5. Виконання районного бюджету та місцевих бюджетів за Бюджетний кодекс України Розділ ІІІ,
І півріччя 2018 року
Гл.12 ст.78

вересень

Відповідальні
виконавці

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

Відділ освіти
Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту
Відділ освіти

Вересень
Фінансове управління
вересень

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 звітування сільських, селищного, міського голів з Графік звітування голів органів місцевого
питань роботи зі зверненнями громадян
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 2018 рік
- Голова Старостинської сільської ради
Липень
- Голова Виноградарської сільської ради
Липень
- Голова Лиманської селищної ради
Серпень
- Голова Яковлівської сільської ради
Вересень
- Голова Єгорівської сільської ради
Вересень
- Голова Буцинівської сільської ради
Жовтень
- Голова Кіровської сільської ради
Жовтень
2.3. Про звітування керівників районних відділів Графік
звітування
керівників
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої територіальних підрозділів центральних
влади з питань роботи зі зверненнями громадян
органів виконавчої влади перед головою
районної державної адміністрації з питань
роботи зі зверненнями громадян на 2018
рік
- Директор
Роздільнянського
районного
центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2.4 Про створення громадської ради при Роздільнянській Постанова КМУ «Про забезпечення
райдержадміністрації
участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики» від
03.11.2010 р. №996
2.5. Про план роботи Роздільнянської районної державної П.2.7. Регламенту районної державної
адміністрації на ІІІ квартал 2018 року
адміністрації
2.6 Про внесення змін до порядку надання житлових Постанова Кабінету Міністрів України від
субсидій
27.04.2018 № 329 «Про внесення змін до

Відділ
загального
діловодства та контролю
апарату

Відділ
загального
діловодства та контролю
апарату

Відділ
загального
діловодства та контролю
апарату

Серпень
Серпень

Сектор комунікацій
громадськістю

Липень

Відділ
організаційної
роботи апарату
Управління соціального
захисту населення

Липень

з

деяких постанов Кабінету Міністрів
України та визнання такою, що втратила
чинність, постанови КМУ від 28 грудня
2016 року №1022»
2.7 Про хід збирання врожаю ранніх зернових культур в Положення управління розвитку та Липень
сільгосппідприємствах всіх форм власності району
інвестицій
районної
державної
адміністрації
2.8. Про підготовку та відзначення «Свята меду»
Положення про відділ культури і туризму ЛипеньСерпень
2.9. Про проведення капітальних та поточних ремонтів в
Закон України «Про загальну середню
Липень
освітніх закладах району
освіту»
2.10. Виконання доходної частини районного та місцевих
бюджетів за ІІ квартал 2018 року.
2.11. Про створення культурно-освітнього медіа-центру на
базі Центральної районної бібліотеки

Бюджетний кодекс України Розділ ІІІ,
Гл.12 ст.78
Лист
управління
культури,
національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини ОДА від
22.02.2018 №01-10/232
2.12 Про підготовку до відзначення 27-річниці Указ Президента України від 11.04.2018
Незалежності України
року №99/2018 «Про відзначення 27-ї
річниці незалежності України»
2.13 Про результати оцінки діяльності районної державної Постанова Кабінету Міністрів України від
адміністрації за І півріччя 2018 року
21.10.2015
року №856
«Про
затвердження Порядку та Методики
проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації державної
регіональної політики»
2.14. Про підготовку та відзначення дня міста РОЗДІЛЬНА. Положення про відділ культури і туризму

Липень

Управління розвитку та
інвестицій
Відділ
культури
туризму
Відділ освіти

і

Фінансове управління

Серпень

Відділ
туризму

культури

і

Серпень

Відділ
туризму

культури

і

Серпень

Управління розвитку та
інвестицій

Вересень

Відділ
культури
і
туризму
Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту

2.15.Про організацію та проведення в районі оздоровчої Программа відпочинку та оздоровлення Вересень
кампанії влітку 2018 року
дітей в Роздільнянському районі на 20162020, затвердженої рішенням районної
ради від 29.03.2016 року №84-VII
2.16 Про проведення в районі Всеукраїнського рейду Положення про службу у справах дітей
Вересень
«Урок»
2.17 Про забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, Положення про службу у справах дітей
вересень
позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх

Служба у справах дітей
Служба у справах дітей

числа
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 ІV квартал 2018 року.

Указ Президента України від 07.02.2008 р. До 10 жовтня
№ 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

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»
Закон України «Про адміністративні
послуги», Розпорядження КМУ від 16
травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання
надання адміністративних послуг органів
виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг»
Постанова КМУ «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації
державної політики» від 03.11.2010 р.
№996
Положення про службу у справах дітей

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу (у разі
надходження
звернень)
Протягом
кварталу

Відділ
культури
і
туризму
Управління розвитку та
інвестицій

Протягом
кварталу

Сектор комунікацій
громадськістю

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей

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 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
3.7 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

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

Відділ
надання
адміністративних послуг

Фінансове управління

з

3.8. Про підготовку проекту розпорядження «Про перевірку
підготовки освітніх закладів району до початку 2018 – 2019
навчального року»

Закон України «Про загальну середню
освіту»

Липень

Відділ освіти

3.9. Про підготовку проекту розпорядження «Про черговий Указ Президента України від 15.02.2018 Вересень
призов громадян України на строкову військову службу в року №33/2018 «Про звільнення в запас
жовтні-листопаді 2018 року і заходи по його забезпеченню військовослужбовців строкової служби,
строки проведення чергових призовів та
чергові призови громадян України на
строкову військову службу у 2018 року»
3.10. Про підготовку проекту розпорядження «Про Положення про відділ у справах сім’ї, Вересень
затвердження положення та складу комісії щодо молоді та спорту райдержадміністрації
призначення стипендії голови Роздільнянскої районної
державної адміністрації обдарованій та талановитій молоді
Роздільнянського району»

Сектор
з
питань
цивільного
захисту,
оборонної роботи та
взаємодії
з
правоохоронними
органами апарату
Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту

3.11 Про підготовку проекту розпорядження «Про
затвердження мережі навчальних закладів району на 2018
– 2019 навчальний рік»

Відділ освіти

Закон України «Про загальну середню
освіту»

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
Роздільнянської районної державної адміністрації:
року № 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 координаційної ради з питань сім’ї,
Закон України від 20.09.2011 р. №
гендерної рівності та протидії торгівлі людьми.
3739—ІV «Про протидію торгівлі
людьми».
Постанова Кабінету Міністрів України

Вересень

Протягом
кварталу

Відділ
загального
діловодства та контролю
апарату

Протягом
кварталу

Відділ
загального
діловодства та контролю
апарату

Протягом
Управління соціального
кварталу
(в захисту населення
разі
необхідності)

від 24.02.2016 р. № 111 «Про
затвердження Державної соціальної
програми протидії торгівлі людьми на
період до 2020 року».
4.4 Організація проведення засідань конкурсних комісій на Закон
України
«Про
державну
зайняття вакантних посад державної служби в районній службу», Порядок проведення конкурсу
державній адміністрації
на зайняття посад державної служби,
затверджений
постановою
Кабінету
Міністрів України від 25.03.2016 №246,
Положення
про
відділ
управління
персоналом апарату
4.5 Організація роботи з
питань підвищення рівня Закон
України
«Про
державну
професійної
компетентності
державних
службовців службу»,
плани-графіки
підвищення
районної державної адміністрації згідно із затвердженими кваліфікації державних службовців в
планами-графіками
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
4.6 Проведення засідання постійно діючої ради з питань Виконання заходів регіональної програми
охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю профілактики правопорушень

Протягом
кварталу

Відділ
управління
персоналом апарату

Протягом
кварталу

Відділ
управління
персоналом апарату

За
необхідністі,
але не рідше 1
разу
на
квартал

Сектор
взаємодії
з
правоохоронними
органами, оборонної та
мобілізаційної
роботи
апарату

4.7. Засідання робочої групи з питань легалізації, зайнятості Положення про управління розвитку та Протягом
населення та оплати праці
інвестицій райдержадміністрації
кварталу

Управління розвитку та
інвестицій

4.8 Засідання постійної комісії по визначенню та Положення про управління розвитку та Протягом
відшкодуванню
збитків
власникам
землі
та інвестицій райдержадміністрації
кварталу
(в
землекористувачам на території Роздільнянського райну
разі
необхідності)
4.9 Засідання постійно діючої комісії з обстеження Положення про управління розвитку та Протягом
земельних ділянок щодо загибелі багаторічних насаджень на інвестицій райдержадміністрації
кварталу
(в
території району
разі
необхідності)

Управління розвитку та
інвестицій
Управління розвитку та
інвестицій

4.10 Організація та проведення заходів, присвячених 1030 Указ Президента України від 08.08.2017
річчя хрещення Київської Русі
№214/2017 «Про заходи з підготовки та
відзначення
1030-річчя
хрещення Протягом
Київської Русі-України», Положення про кварталу
відділ культури і туризму

Відділ культури
туризму

і

4.11 Засідання постійно-діючої комісії з питань розгляду Указ Президента України від 07 лютого Щомісяцяо
звернень громадян
року № 109/2008 „Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування ”
4.12 Засідання районної координаційної ради з питань
Розпорядження
голови Щомісяця
соціального захисту малозабезпечених верств населення
райдержадміністрації від 08.07.2013 р.
району.
№
308/А-2013
„Про
районну
координаційну
раду
з
питань
соціального захисту малозабезпечених
верств населення”

Відділ
загального
діловодства та контролю
апарату

4.13 Засідання районної комісії з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат (пенсій) внутрішньопереміщеним особам за місцем їх фактичного
проживання (перебування).
4.14 Засідання комісії з питань захисту прав дитини

Щодекадно

Управління соціального
захисту населення

Щомісяця

Служба у справах дітей

Розпорядження районної державної
адміністрації
№
411/А-2016
від
12.08.2016 року.
Положення про службу у справах дітей

4.15 Засідання комісії з питань техногенно-екологічної План роботи комісії з питань техногенно- Щомісяця
безпеки та надзвичайних ситуацій
екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій на 2018 рік
4.16 Засідання районної комісії з питань евакуації
План роботи комісії на 2018 рік
Щокварталу
4.17 Засідання комісії з організації заходів технічної Розпорядження голови Одеської ОДА від Щокварталу
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту
10.04.2017 №256/А-2017
4.18 Проведення засідання спостережної комісії з питань Виконання
закону
України
«Про Щомісячно
забезпечення прав осіб, звільнених з місць позбавлення волі соціальну адаптацію осіб, які відбували
покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк»

Управління соціального
захисту населення

Головний спеціаліст з
питань
цивільного
захисту
Головний спеціаліст з
питань
цивільного
захисту
Головний спеціаліст з
питань
цивільного
захисту
Сектор
взаємодії
з
правоохоронними
органами, оборонної та
мобілізаційної
роботи

і

4.19 Засідання постіно діючої комісії з питань регулювання Положення про управління розвитку та Щомісяця
земельних відносин
інвестицій райдержадміністрації

апарату
Управління розвитку та
інвестицій

4.20 Засідання постійно діючої комісії по поводженню з Положення про управління розвитку та Щоквартально Управління розвитку та
безхазяйними відходами в Роздільнянському районі
інвестицій райдержадміністрації
інвестицій
4.21 Засідання робочої групи з питань упорядкування обліку Положення про управління розвитку та Щоквартально Управління розвитку та
юридичних осіб
інвестицій райдержадміністрації
інвестицій
4.22 Засідання робочої групи з питань забезпечення
реалізації рішень спрямованих на підвищення рівня оплати
праці та дотримання норм законодавства в частині
мінісальної заробітної плати
4.23 Проведення засідань громадської ради при
Роздільнянський районній державній адміністрації
4.24. Проведення районної
педагогічних працівників

серпневої

Положення про управління розвитку та Щомісяця
інвестицій райдержадміністрації

Управління розвитку та
інвестицій

Положення про
громадськістю

Сектор комунікацій
громадськістю

сектор комунікацій з Серпень

конференції Указ Президента України «Про додаткові Серпень
заходи щодо підвищення якості освіти в
Україні»,Закон України «Про освіту»

з

Відділ освіти

Указ Президента України від 11.04.2018
4.25 Заходи та покладання квітів з нагоди Дня незалежності року №99/2018 «Про відзначення 27-ї
річниці
незалежності
України», Серпень
України
Положення про відділ культури і туризму

Відділ культури
туризму

4.26 Засідання координаційної ради з питань молодіжної Положення про відділ у справах сім’ї, Серпень
політики
молоді та спорту
4.27. Засідання координаційної ради у справах жінок
Положення про відділ у справах сім’ї, Серпень
молоді та спорту
4.28. Проведення наради з керівниками освітніх закладів
Закон України «Про освіту»
Вересень

Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту
Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту
Відділ освіти

4.29 Проведення наради щодо стану виконання «Районної
програми
з
утворення
(оновлення)
містобудівної
документації територій та містобудівного кадастру
Роздільнянского району
на 2018 – 2019 роки»
4.30 Проведення семінару-навчання з головами органів

Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», Постанови
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011
№559 «Про містобудівний кадастр»

і

Вересень

Указ Президента України від 07 лютого вересень

Сектор містобудування
та архітектури
Відділ

загального

і

місцевого самоврядування та відповідальними особами за року № 109/2008 „Про першочергові
роботу зі зверненнями громадян
заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування ”

діловодства та контролю
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

- Управління соціального захисту населення
- Марківськасільська рада
- Буцинівська сільська рада
- Кіровська сільська рада
- Сектор містобудування та архітектури
- Роздільнянська міська рада
- Кучурганська сільська рада
5.1.2 Перевірка умов проживання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях
та дитячих будинках сімейного типу
5.1.3 Перевірка дотримання порядку розгляду звернень та
повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми та
реальної загрози його вчинення

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

Липень
Липень
Серпень
Серпень
Вересень
Вересень
Вересень
Закон України «Про органи і служби у
Протягом
справах дітей та спеціальні установи для кварталу
дітей», Положення про службу у справах
дітей

Служба у справах дітей

Закон України „Про охорону дитинства” Протягом
кварталу

Служба у справах дітей

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

Закону України «Про забезпечення Протягом
організаційно-правових
умов кварталу
соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування»

Служба у справах дітей

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

Закон України
«Про
Національний Протягом
архівний фонд та архівні установи
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
та архітектури

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»
5.2.3 Хід розроблення та оновлення містобудівної
документації на місцевому рівні

Указу Президента України від 1 серпня Протягом
2002 року №683/2002 «Про додаткові кварталу
заходи щодо забезпечення відкритості у
діяльності органів державної влади»
Підпункт 5 пункту 2 Указу Президента
Протягом
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
громадськістю

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”.

Управління соціального
захисту населення

Постанова від 29.04.2004 р. № 558
„Про
затвердження
Порядку
призначення і виплати компенсації
фізичним
особам,
які
надають
соціальні послуги”

Протягом
кварталу

з

Сектор містобудування
та архітектури

Служба у справах дітей

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»

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»

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».

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

Управління соціального
захисту населення
Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

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

Управління соціального
захисту населення

Постанова Кабінету Міністрів України Протягом
Сектор комунікацій
від
03.11.2010 № 996 «Про кварталу
громадськістю
забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної
політики»
5.4. Перевірки виконання розпоряджень голови Одеської обласної державної адміністрації:

5.4.1 Здійснення заходів щодо організації та відпочинку Розпорядження голови Одеської обласної
дітей у 2018 році
державної адміністрації від 25.04.2018
№421/А-2018
5.4.2 Проведення у 2018 році технічної інвентаризації Розпорядження голови Одеської обласної
захисних споруд цивільного захисту
державної адміністрації від 02.05.2018
№439/А-2018

з

Липеньвересень

Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту

Протягом
кварталу

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

5.4.3 Здійснення заходів щодо підготовки об’єктів житлово- Розпорядження голови Одеської обласної Протягом
комунального, паливно-енергетичного господарства та державної адміністрації від 27.04.2018 кварталу
соціально-культурної сфери області до роботи в осінньо- №438/А-2017
зимовий період 2018-2019 років
Керівник апарату районної державної адміністрації

Управління розвитку та
інвестицій

О.Я. Головко

