УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25 березня 2019 року №134/А-2019
Про затвердження плану роботи Роздільнянської
районної державної адміністрації на ІІ квартал 2019
року
Відповідно до пункту 2.1. розділу 2 Регламенту Роздільнянської районної
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Роздільнянської районної
державної адміністрації від 06 серпня 2018 року № 542/А-2018:
1. Затвердити план роботи Роздільнянської районної державної адміністрації на ІІ
квартал 2019 року (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів Роздільнянської районної державної
адміністрації та її апарату:
1) забезпечити виконання плану роботи Роздільнянської районної державної
адміністрації на ІІ квартал 2019 року;
2) надати відділу організаційної роботи апарату Роздільнянської районної
державної адміністрації звіт про виконання плану роботи Роздільнянської районної
державної адміністрації за ІІ квартал 2019 року до 10 липня 2019 року.
3. Відділу організаційної роботи апарату Роздільнянської районної державної
адміністрації до 25 липня 2019 року поінформувати районну державну адміністрацію про
виконання плану роботи Роздільнянської районної державної адміністрації за ІІ квартал
2019 року.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови
районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та керівника
апарату районної державної адміністрації.

Голова районної державної адміністрації

Н.В. Бараненко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
25 березня 2019 року №134/А-2019
ПЛАН
роботи Роздільнянської районної державної адміністрації
на II квартал 2019 року

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

1. Засідання колегії районної державної адміністрації з розглядом питань:
1.1. Виконання районного бюджету та місцевих Бюджетний кодекс України Розділ ІІІ, Гл.12
бюджетів за І квартал 2019 року
ст.78

Протягом
кварталу

Фінансове управління

2. Апаратні наради районної державної адміністрації з розглядом питань:
2.1 Про підсумки роботи зі зверненнями
громадян в 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 2019 року

Закон України „Про звернення громадян», 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»

Квітень

2.2 Про стан виконавської дисципліни в апараті Положення про відділ загального діловодства щопонеділка
та структурних підрозділах РДА при роботі з та контролю апарату райдержадміністрації
документами, розпорядженнями, дорученнями

Відділ загального
діловодства та
контролю апарату

Відділ загального
діловодства та

контролю апарату

керівництва
райдержадміністрації
та
зверненнями громадян, які перебувають на
контролі у відділі згального діловодства та
контролю апарату
2.3 Про звітування голів виконавчих комітетів
міської, селищної, сільських рад району про Графік звітування голів виконавчих комітетів
здійснення делегованих повноважень органів міської, селищної, сільських рад району перед
виконавчої влади
головою районної державної адміністрації про
здійснення делегованих повноважень органів
виконавчої влади на 2019 рік, затверджений
розпорядженням голови райдержадміністрації
06 грудня 2018 року №882/А-2018

- Голова виконавчого комітету Калантаївської
сільської ради
- Голова виконкому Новоукраїнської сільської
ради
- Голова виконкому Степової сільської ради
- Голова виконкому Старостинської сільської
ради

Г

Відділ організаційної
роботи апарату

Квітень

Травень

Червень

Червень
2.4Виконання доходної частини районного та Бюджетний кодекс України Розділ ІІІ, Гл.12
місцевих бюджетів за І квартал 2019 року.
ст.78

Квітень

Фінансове управління

2.5 Про результати роботи з питань запобігання Доручення голови облдержадміністрації від

Квітень

Юридичний сектор

корупції за 2018 рік

16.03.2018 №Д/01/02-06/3

апарату

2.6 Про закінчення опалювального сезону 20182019 років

Відповідно до Положення про управління
розвитку та
інвестицій
Роздільнянської
районної державної адміністрації

Квітень

Управління розвитку
та інвестицій

2.7 Про стан та розвиток фізичної культури та
спорту в районі

Положення про відділ освіти, молоді та спорту

Квітень

Відділ освіти, молоді
та спорту

2.8 Про підсумки роботи Територіального
центру соціального обслуговування( надання
соціальних послуг) Роздільнянської
райдержадміністрації за 2018 рік

Положення про
Територіальний центр
соціального
обслуговування(
надання
соціальних
послуг)
Роздільнянської
райдержадміністрації

Квітень

Територіальний центр
соціального
обслуговування(
надання соціальних
послуг)
Роздільнянської
райдержадміністрації

2.9 Про стан підготовки та проведення
комплексу весняно-польових робіт

Відповідно до Положення про управління
розвитку та інвестицій Роздільнянської
районної державної адміністрації

Травень

Управління розвитку
та інвестицій

2.10 Про підготовку та відзначення Дня пам’яті
та примирення в Роздільнянському раойні

Розпорядження Одеської обласної державної
адміністрації від 22.11.2018 № 1369/А-2018
«Питання відзначення у 2019-2020 роках в
Одеській області 75-ої річниці визволення
України та Одеської області від нацистських
загарбників, а також 75-ої річниці перемоги у
Другій світовій війні 1939-1945 років»

Травень

Відділ культури і
туризму

2.11 Про підготовку та проведення Дня Європи
та Дня вишиванки

Указу Президента України від 19 квітня 2003
року №339/2003 «Про День Європи»

Травень

Відділ культури і
туризму

Травень

Служба у справах
дітей

2.12 Про розвиток сімейних форм виховання в Розпорядженняя голови облдержадміністрації
Роздільнянському районі
від 02.03.2015 року №105/А-2015
«Про
розвиток сімейних форм виховання в Одеській

області»,
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 18.05.2015 №213/А2015 « Про розвиток сімейних форм виховання
в Роздільнянському районі»
2.13 Про стан виплати щорічної грошової
допомоги до 5 травня.

Закон України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту”;Закон України
“Про жертви нацистських переслідувань”.

2.14 Про підсумки надання адміністративних
про
відділ
надання
послуг відділом надання адміністративних Положення
адміністративних послуг райдержадміністрації
послуг райдержадміністрації за 2018 рік та 1
квартал 2019 року
2.15 Про підтримку в актуальному стані веб- Положення про сектор комунікацій з
сайту Роздільнянської райдержадміністрації
громадськістю райдержадміністрації

Травень

Управління
соціального захисту
населення

Травень

Відділ надання
адміністративних
послуг

Червень

Сектор комунікацій з
громадськістю

дітей

Червень

Служба у справах
дітей

2.17 Про стан забезпечення населення району Регіональна програма «Питна вода Одеської
якісною питною водою
та хід виконання області» на 2010-2013рр. і період до 2020 року
регіональної програми «Питна вода Одеської
області» на 2010-2013рр. і період до 2020 року

Червень

Управління розвитку
та інвестицій

2.18 Про хід літнього оздоровлення та
організованого відпочинку в освітніх закладах Закон України «Про загальну середню освіту»
району

Червень

Відділ освіти, молоді
та спорту

2.16 Про відзначення Міжнародного Дня захисту Положення про службу
дітей 1 червня
райдержадміністрації

2.19 Про порядок надання житлових субсидій з
01.05.2019 р.

у справах

Постанова Кабінету Міністрів України
«Про удосконалення порядку надання
житлових субсидій».

Червень

Управління
соціального захисту
населення

3. Питання для розгляду в районній державній адміністрації на рівні заступників голови та підготовки обґрунтувань
щодо доцільності видання розпоряджень
3.1.

Підготовка

проектів

розпоряджень

з Положення про відділ управління персоналом

Протягом

Відділ управління

кадрових питань

апарату районної державної адміністрації

кварталу

персоналом апарату

3.2 Підготовка проекту розпорядження про
затвердження графіка виїзного особистого
прийому
громадян
керівництвом
райдержадміністрації на 3 квартал 2019 року

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»

Червень

Відділ загального
діловодства та
контролю апарату

3.3 Про підготовку проектів розпоряджень Положення про службу у справах дітей
голови райдержадміністрації з питань захисту Роздільнянської
районної
державної
прав дітей
адміністрації, затверджене розпорядженням
голови
Роздільнянської районної
від
02.03.2018 року № 141/А-2018

Протягом
кварталу

Служба у справах
дітей

3.4 Про підготовку проектів розпоряджень про Бюджетний кодекс України Розділ ІІ, Гл.9 ст
виділення бюджетних коштів за рахунок 55, положення про фінансове управління
субвенцій з обласного бюджету, про виділення районної державної адміністрації
бюджетних коштів
на виконання районних
програм, про виділення дотацій та субвенцій
місцевим радам

Протягом
кварталу

Фінансове управління

3.5 Про проведення командно-штабних навчань з Положення про Сектор з питань цивільного
територіальної оборони
захисту, оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами

Квітень

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

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 на Закон України «Про регулювання містобудівної Протягом Сектор містобудування

території Роздільнянського району
4.1.2. Перевірка додержання вимог
законодавства про звернення громадян в
структурних підрозділах районної державної
адміністрації та органах місцевого
самоврядування

-

діяльності» від 17.02.2011 р №3038-VI

кварталу

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 ”

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

та архітектури
Відділ загального
діловодства та
контролю апарату

Квітень
Квітень
Травень
Травень
Червень
Червень

4.1.3 Вивчення умов проживання та виховання Закон України «Про охорону дитинства»
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у прийомних сім’ях та дитячих
будинках сімейного типу

Протягом
кварталу

Служба у справах
дітей

4.1.4Перевірка виконання органами опіки та
піклування Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального

Протягом
кварталу

Служба у справах
дітей

Закону
України
«Про
забезпечення
організаційно-правових
умов
соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування»

батьківського піклування»

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

Закон України «Про Національний архівний
фонд та архівні установи

Протягом
кварталу

Архівний відділ

4.1.6 Забезпечення окремих категорій населення
технічними та іншими засобами реабілітації і
формування
відповідного
державного
замовлення

Закон України “Про основи
захищеності інвалідів в Україні»

Протягом
кварталу

Управління
соціального захисту
населення

соціальної

4.2 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання указів, доручень, розпоряджень Президента
України
4.2.1 Здійснення заходів щодо забезпечення Указ Президента України від 01.08.2002 р.
Протягом
Сектор комунікацій з
відкритості у діяльності органів державної влади №683/2002
кварталу
громадськістю
4.2.2 Про стан розроблення та оновлення
Підпункт 5 пункту 2 Указу Президента України
Протягом
Сектор
містобудівної документації на місцевому рівні
від 12.06.2013 №327/2013 «Про невідкладні
кварталу
містобудування та
заходи щодо прискорення здійснення
архітектури
економічних реформ»
4.2.3 Про виконання заходів Програми
підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі «Власний дім» на 2017-2020
роки

Указ Президента від 27.03.1998 року №222/98 Протягом
«Про заходи щодо підтримки індивідуального кварталу
житлового будівництва на селі», Програма
підтримки
індивідуального
житлового
будівництва на селі «Власний дім» на 20172020 роки

4.2.4 Про стан виконання плану заході з
відзначення 100-річчя подій Української
революції 1917-1921 років»

Указу Президента України від 22.01.2016 року
№ 17 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій
Української революції 1917 – 1921 років»

щокварталь
но
до 5 числа

Управління розвитку
та інвестицій

Відділ культури і
туризму

4.3 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень, постанов та доручень

Кабінету Міністрів України
4.3.1 Про стан забезпечення участі громадськості Постанова Кабінету Міністрів України від
у формуванні та реалізації державної політики
03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації
державної політики»
4.3.2 Про здійснення перевірки роботи органу Постанова Кабінету Міністрів України від
опіки та піклування Буцинівської сільської ради 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності
щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, органів опіки та піклування, повязаної із
позбавлених батьківського піклування за місцем захистом прав дитини»
їх проживання

Протягом
кварталу

Сектор комунікацій з
громадськістю

Протягом
кварталу

Служба у справах дітей

4.3.3 Забезпечення надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива

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”

Протягом
кварталу

Управління
соціального захисту
населення

4.3.4 Призначення і виплата державної
соціальної допомоги особам, які не мають права
на пенсію, та особам з інвалідністю і державної
соціальної допомоги на догляд

Постанова Кабінету Міністрів України від 2
квітня 2005 р. № 261 «Про затвердження
Порядку призначення і виплати державної
соціальної допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та особам з інвалідністю і
державної соціальної допомоги на догляд»

Протягом
кварталу

Управління
соціального захисту
населення

4.3.5 Про стан здійснення заходів щодо Розпорядження Кабінету Міністрів України від
реалізації Всеукраїнського проекту «Місця 26 жовтня 2016 року № 777 Кабінет Міністрів
пам’яті Української революції 1917-1921 років» України "Про затвердження плану заходів з
відзначення 100-річчя подій Української
революції 1917-1921 років та вшанування
пам’яті її учасників на період до 2021 року"

щокварталь
но
до 5 числа

Відділ культури і
туризму

4.3.6 Забезпечення організації санаторнокурортних послуг учасникам бойових дій та
інвалідам війни з числа учасників АТО.

Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 31.03.2015 р. № 359-р «Про затвердження
плану заходів щодо медичної, психологічної,
професійної реабілітації та соціальної
адаптації учасників АТО.

Протягом
кварталу

Управління
соціального захисту
населення

4.4 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень голови обласної державної
адміністрації
Травень
4.4.1 Про виконання плану заходів з локалізації Розпорядження голови облдержадміністрації
Управління розвитку
та інвестицій
та ліквідації амброзії полинолистої на території від
12.04.2018 № 355/А-2018 «Про
Одеської області на 2018-2022 роки
затвердження плану заходів з локалізації та
ліквідації амброзії полинолистої на території
Одеської області на 2018-2022 роки»
4.4.2 Про здійснення плану заходів на 2018-2020
роки, спрямованих на забезпечення сталого
енергетичного розвитку Одеської області
4.4.3 Про підсумки проведення щорічної
Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» 2019
року

Розпорядження голови Одеської обласної Квітень
адміністрації
№
1383/А-2018
«Про
затвердження плану заходів на 2018-2020
роки, спрямованих на забезпечення сталого
енергетичного розвитку Одеської області
Розпорядження голови Одеської обласної Червень
державної адміністрації від 30.11.2010 року
№1172/А-2010 «За чисте довкілля»

Управління розвитку
та інвестицій

Управління розвитку
та інвестицій

4.5 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень голови районної державної
адміністрації
4.5.1 Про здійснення заходів щодо легалізації Розпорядження голови райдержадміністрації від Протягом
Управління розвитку
трудових
відносин,
забезпечення 19.02.2019 р. №87/А-2019
кварталу
та інвестицій
мінімальних гарантій з оплати праці,
підвищення рівня заробітної плати
4.5.2
Про
здійснення
заходів
щодо Розпорядження голови Роздільнянської РДА від Протягом
Сектор з питань
цивільного захисту,
кварталу
проведення чергового призову до Збройних 21 лютого 2019 року 98/А-2019
оборонної роботи та
сил України та інших військових формувань

громадян України на строкову військову
службу у квітні - червні 2019 року

взаємодії з
правоохоронними
органами
5. Організаційні заходи

5.1 Організація особистих прийомів громадян Закон України «Про звернення громадян», Указ
керівництвом
Роздільнянської
районної 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 Закон України «Про звернення громадян», Указ
керівниками
структурних
підрозділів Президента України від 07 лютого року №
райдержадміністрації
109/2008 „Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування ”
5.4 Проведення засідань постійно діючої комісії Указ Президента України від 07 лютого №
з питань розгляду звернень громадян при 109/2008 „ Про першочергові заходи щодо
Роздільнянській
районній
державній забезпечення реалізації та гарантування
адміністрації.
конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування ”
5.5 Організація проведення апаратних нарад Положення про відділ організаційної роботи
райдержадміністрації
апарату

Протягом
кварталу

Відділ загального
діловодства та
контролю апарату

Протягом
кварталу

Відділ загального
діловодства та
контролю апарату

За окремим
графіком

Відділ загального
діловодства та
контролю апарату

Щомісяця

Відділ загального
діловодства та
контролю апарату

Щопонеділка

Відділ організаційної
роботи апарату

5.6 Організація проведення нарад з головами Положення про відділ організаційної роботи
органів місцевого самоврядування району
апарату

Протягом
кварталу

Відділ організаційної
роботи апарату

5.7 Підготовка матеріалів щодо нагородження з Положення про відділ управління персоналом
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 управління
персоналом апарату

5.8 Організація проведення засідань конкурсних Закон України «Про державну службу»,
комісій на зайняття вакантних посад державної Порядок проведення конкурсу на зайняття
служби в районній державній адміністрації
посад
державної
служби, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від
25.03.2016 №246, Положення про відділ
управління персоналом апарату

Протягом
кварталу

Відділ управління
персоналом апарату

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

Закон України «Про державну службу», планиграфіки 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

Протягом
кварталу

Відділ управління
персоналом апарату

5.10 Проведення громадських слухань щодо
розроблення детального плану території частини
території орієнтованою площею 10,00 га на
території
Єгорівської
сільської
ради
Роздільнянського району Одеської області (за
межами населеного пункту) для ведення
індивідуального садівництва

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

Протягом
кварталу

Сектор містобудування
та архітектури

місцевому рівні»
5.11 Проведення громадських слухань щодо
розроблення генерального плану населеного
пункту смт. Лиманське Лиманської селищної
ради

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»

Протягом
кварталу

Сектор містобудування
та архітектури

5.12 Проведення громадських слухань щодо
розроблення генерального плану населеного
пункту с. Нові Чобручі Старостинської сільської
ради

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»

Протягом
кварталу

Сектор містобудування
та архітектури

5.13 Проведення громадських слухань щодо
розроблення генерального плану населеного
пункту с. Щербанка Щербанської сільської ради

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»

Протягом
кварталу

Сектор містобудування
та архітектури

5.14 Організація проведення профілактичних
Закон України «Про органи і служби у справах
заходів (рейдів) по місцях концентрації дітей, по дітей та спеціальні установи для дітей»
неблагополучних сім`ях
5.15 Проведення засідання колегії відділу освіти, Положення про відділ освіти, молоді та спорту

Протягом
кварталу

Служба у справах
дітей

Квітень

Відділ освіти, молоді

молоді та спорту райдержадміністрації

райдержадміністрації

Червень

та спорту

Травень

Відділ освіти, молоді
та спорту

з

Протягом
кварталу

Сектор комунікацій з
громадськістю

районної Положення про управління соціального захисту
соціальної населення райдержадміністрації

Протягом
кварталу

Керівник апарату

5.19 Проведення засіданнь комісії з питань Положення про сектор з питань цивільного
техногенно-екологічної безпеки та надхвичайних захисту, оборонної роботи та взаємодії з
ситуацій
правоохоронними органами

Щомісяця

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

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

Протягом
кварталу

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

5.21 Проведення засіданнь штабу територіальної Указ Президента України «від 23 вересня 2016
оборони району
року №406/2016

Згідно
окремого
плану

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

Протягом

Сектор з питань

5.16 Проведення наради з керівниками закладів Положення про відділ освіти, молоді та спорту
освіти району
райдержадміністрації
5.17 Проведення засідань Громадської ради при Положення про
Роздільнянській райдержадміністрації
громадськістю
5.18
Проведення
координаційної ради
підтримки населення

5.22

Засідання

з

засідань
питань

районної

комісії

з

сектор

питань План роботи комісії на 2019 рік

комунікацій

Відділ організаційної
роботи апарату

евакуації

кварталу

цивільного захисту,
оборонної роботи та
взаємодії з
правоохоронними
органами

5.23 Проведення засідання спостережної комісії з Виконання закону України «Про соціальну
питань забезпечення прав осіб, звільнених з адаптацію осіб, які відбували покарання у виді
місць позбавлення волі
обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк»

Щомісячно

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

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

Протягом
кварталу

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

5.25 Проведення засідань постійно діючої комісії
по визначенню та відшкодуванню збитків
власникам землі та землекористувачам на
території Роздільнянського району

Протягом
кварталу

Управління розвитку
та інвестицій

Щомісяця

Управління розвитку
та інвестицій

Положення про постійно діючу комісію по
визначенню
та
відшкодуванню
збитків
власникам землі та землекористувачам на
території
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
легалізації зайнятості населення, забезпечення від 06.09.2018 №639/А-2018
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

Щомісяця

Служба у справах
дітей

5.28
Проведення
координаційної ради
підтримки населення

Протягом
кварталу

Управління
соціального захисту
населення

Протягом
кварталу

Управління
соціального захисту
населення

засідань
з питань

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

5.29 Проведення засідань районної ради з питань Розпорядження голови районної державної
сім’ї, гендерної рівності, демографічного адміністрації від 26 січня 2008 року №55/А2008
розвитку та протидії торгівлі людьми

Раз в 10 днів
5.30 Засідання районної комісії з питань
Розпорядження районної державної
призначення (відновлення) соціальних виплат адміністрації № 411/А-2016 від 12.08.2016 року.
(пенсій) внутрішньо-переміщеним особам за
місцем
їх
фактичного
проживання
(перебування).
5.31 Проведення засідань координаційного Розпорядження голови райдержадміністрації
центру з національно-патріотичного виховання від 15 грудня 2015р. №577/А-2015
дітей та молоді

Управління
соціального захисту
населення

Щомісяця

Відділ освіти, молоді
та спорту

5.32 Організація та проведення заходів з нагоди
Дня визволення м. Роздільна від нацистських
загарбників

Положення про відділ культури і туризму
райдержадміністрації

Квітень

Відділ культури і
туризму

5.33 Організація та проведення заходів з нагоди
Дня пам’яті Чорнобильської трагедії

Указ Президії Верховної Ради Української РСР
№ 8985-ХІ від 29.03.1990 р. «Про оголошення
дня 26 квітня "Днем чорнобильської трагедії»

Квітень

Відділ культури і
туризму

5.34 Проведення наради (семінару-практикуму) з
культпрацівниками району.

Положення про відділ культури і туризму
райдержадміністрації

Травень

Відділ культури і
туризму

5.35 Організація та проведення заходів з нагоди
Дня пам’яті та примирення

Розпорядження Одеської обласної державної
адміністрації від 22.11.2018 № 1369/А-2018

Травень

Відділ культури і
туризму

«Питання відзначення у 2019-2020 роках в
Одеській області 75-ої річниці визволення
України та Одеської області від нацистських
загарбників, а також 75-ої річниці перемоги у
Другій світовій війні 1939-1945 років»
5.36 Організація та проведення заходів з нагоди
Дня Європи та Дня вишиванки

Указу Президента України від 19 квітня 2003
року №339/2003 «Про День Європи»

Травень

Відділ культури і
туризму

5.37 Організація та проведення заходів до Дня
сім’ї та матері

Указ Президента України № 489/99 від
10.05.1999 «Про День матері»

Травень

Відділ культури і
туризму

Указ Президента України від 30 травня
1998 року № 568/98 «Про День захисту дітей»

Червень

Відділ культури і
туризму

5.39 Організація та проведення заходів з нагоди
Дня скорботи і вшанування пам яті жертв
війни

Указ Президента України від 17.11.2000№
1245/2000 «Про День скорботи і вшанування
пам'яті жертв війни в Україні»

Червень

Відділ культури і
туризму

5.40 Організація та проведення заходів з нагоди
Дня Конституції та Дня молоді

Положення про відділ культури і туризму
райдержадміністрації

Червень

Відділ культури і
туризму

5.38 Театралізована розважальна програма до
дня захисту
HOLLIFEST

дітей

та

кольорове

шоу

Керівник апарату районної державної адміністрації

О.Я. Головко

