УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
15 грудня 2020 року №594/А-2020
Про затвердження плану роботи Роздільнянської
районної державної адміністрації на І квартал
2021 року
Відповідно до пункту 2.1. розділу 2 Регламенту Роздільнянської районної державної
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Роздільнянської районної державної
адміністрації від 23 березня 2020 року №174/А-2020:
1. Затвердити план роботи Роздільнянської районної державної адміністрації на І
квартал 2021 року (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів Роздільнянської районної державної
адміністрації та її апарату:
- забезпечити виконання плану роботи Роздільнянської районної державної
адміністрації на І квартал 2021 року;
- надати апарату Роздільнянської районної державної адміністрації звіт про виконання
плану роботи Роздільнянської районної державної адміністрації за І квартал 2021 року до 10
квітня 2021 року.
3. Апарату Роздільнянської районної державної адміністрації до 25 квітня 2021 року
поінформувати районну державну адміністрацію про виконання плану роботи Роздільнянської
районної державної адміністрації за І квартал 2021 року.

Голова

Сергій ПРИХОДЬКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
15 грудня 2020 року №594/А-2020
ПЛАН
роботи Роздільнянської районної державної адміністрації
на I квартал 2021 року
Зміст заходу

Обґрунтування необхідності
Термін
здійснення заходу
виконання
1. Засідання колегії районної державної адміністрації з розглядом питань:

Відповідальні
виконавці

1. Виконання районного бюджету та місцевих Бюджетний кодекс України Розділ ІІІ, Гл.12 Відповідно графіку Фінансове управління
бюджетів за 2020 рік
ст.78
проведення колегій
2. Апаратні наради районної державної адміністрації з розглядом питань:
2.1 Звіт про роботу служби у справах дітей Закон
України
«Про
забезпечення Протягом кварталу
райдержадміністрації у 2020 році
організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування»

Служба у справах
дітей

2.2 Про черговий призов громадян України на Указ Президента України від 16.01.2020 року Протягом кварталу
строкову військову службу в жовтні – грудні №13/2020
«Про
звільнення
в
запас
2020 року і заходи по його забезпеченню
військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові
призови громадян України на строкову
військову службу у 2020 році»

Сектор оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами

2.3 Про здійснення ремонтних робіт Положення про відділ житлово-комунального Протягом кварталу
автомобільних доріг в Роздільнянському господарства, містобудування, архітектури,
районі в 2020 році
інфраструктури, енергетики та захисту
довкілля

Відділ житловокомунального
господарства,
містобудування,
архітектури,
інфраструктури,

енергетики та захисту
довкілля

2.4 Інформування про результати роботи з Відповідно до доручення голови Одеської
Апарат
питань запобігання корупції за 2019 рік
обласної державної адміністрації Д/01/02-06/3
Протягом кварталу райдержадміністрації
від 16.03.2018
2.5 Інформування щодо чергового етапу Посадова інструкція головного спеціаліста з
Апарат
електронного декларування
питань правової роботи, запобігання та
райдержадміністрації
виявлення
корупції
апарату Протягом кварталу
райдержадміністрації
апарату
райдержадміністрації
Фінансове управління
2.6 Виконання доходної частини районного та Бюджетний кодекс України Розділ ІІІ, Гл.12
Протягом
кварталу
місцевих бюджетів за 2020 рік.
ст.78
3. Питання для розгляду в районній державній адміністрації на рівні заступників голови та підготовки обґрунтувань
щодо доцільності видання розпоряджень
3.1 Підготовка проєкту розпорядження голови Постанова Кабінету Міністрів України від
райдержадміністрації про влаштування дітей в 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності
сімейні форми виховання
органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»

Протягом

3.2 Підготовка проєкту розпорядження голови Постанова Кабінету Міністрів України від
райдержадміністрації про захист житлових та 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності
майнових прав дітей
органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»

Протягом

3.3 Підготовка проєкту розпорядження голови Закон України «Про охорону дитинства»
райдержадміністрації
про
призначення
(зняття) опіки (піклування) над дітьмисиротами-та
дітьми,
позбавленими
батьківського піклування

Протягом

3.4 Про черговий призов громадян України на Виконання закону України «Про військовий
строкову військову службу в квітні – червні обов’язок і військову службу»
2021 року і заходи по його забезпеченню

Березень

кварталу

кварталу

кварталу

Служба у справах
дітей

Служба у справах
дітей

Служба у справах
дітей

Сектор оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з

правоохоронними
органами

3.5 Підготовка розпорядження «Про
Відповідно доручень голови районної
комісійний огляд причалів на Кучурганському державної адміністрації, на виконання
розпоряджень Одеської ОДА
водосховищі» (у випадку їх реєстрації
Одеською ОДА)

Лютий-березень

Сектор оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами

3.4
Юридична
експертиза
проектів
розпоряджень,
що
видаються
райдержадміністрацією
на
відповідність
нормам чинного законодавства

Регламент
РДА,
Посадова
інструкція
Апарат
головного спеціаліста з питань правової
райдержадміністрації
роботи, запобігання та виявлення корупції Протягом кварталу
апарату
райдержадміністрації
апарату
райдержадміністрації
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
Організація
роботи
з
питань
оприлюднення та оновлення відкритих даних,
розпорядником яких є
Роздільнянська
райдержадміністрації

Закон України «Про доступ до публічної Протягом кварталу
Апарат
райдержадміністрації
інформації», Постанова Кабінету Міністрів
України «Положення про набори даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних.

4.1.2 Перевірки виконання органами опіки та
піклування Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування»

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

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

Служба у справах
дітей

Відділ житловокомунального
господарства,

Моніторинг стану оснащення будівель Закон України від 22.06.2017 року №2119-VІІІ Протягом кварталу
вузлами комерційного обліку теплової енергії «Про комерційний облік теплової енергії та
та води
водопостачання»

містобудування,
архітектури,
інфраструктури,
енергетики та захисту
довкілля

4.2 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання указів, доручень, розпоряджень Президента
України
4.2.1 Про хід виконання Указ Президента Указ Президента України від 16.12.2011 року Жовтень- грудень Служба у справах
України від 16.12.2011 року № 1163/2011 «Про № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення
дітей
питання щодо забезпечення реалізації прав реалізації прав дітей в Україні»
дітей в Україні»
4.2.2 Статистичний звіт і аналітична довідка Указ Президента України від 17.02.2008 р
про підсумки роботи зі зверненнями громадян, №109/2008
що надійшли за ІV квартал 2020 року, у
порівнянні з аналогічним періодом 2019 року

Січень

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту

4.2.3 Про стан розроблення та оновлення Підпункт 5 пункту 2 Указу Президента
містобудівної документації на місцевому рівні України від 12.06.2013 №327/2013 «Про
невідкладні заходи щодо прискорення
здійснення економічних реформ»

Протягом
кварталу

Відділ житловокомунального
господарства,
містобудування,
архітектури,
інфраструктури,
енергетики та захисту
довкілля

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 Постанова Кабінету Міністрів України від Протягом кварталу
Апарат
райдержадміністрації
громадськості у формуванні та реалізації 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі
державної політики
громадськості у формуванні та реалізації
державної політики»
4.3.2 Питання діяльності органів опіки та Постанова Кабінету Міністрів України від Протягом кварталу Служба у справах
піклування пов’язаної із захистом прав дитини 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності
дітей

органів опіки та піклування пов’язаної із
захистом прав дитини»
4.3.3 Деякі питання здійснення патронату над Постанова Кабінету Міністрів України від Протягом кварталу
дитиною
16.03.2017 року № 148 «Деякі питання
здійснення патронату над дитиною»
4.3.4 Дотримання вимог основних напрямів
бюджетної політики на 2019-2021 роки

Розпорядження КМУ від 18.04.2018 № 315-р

4.3.5 Дотримання вимог Постанови «Про Постанова від 11 жовтня 2016 року № 710
ефективне використання державних коштів»

Служба у справах
дітей

Протягом кварталу Фінансове управління
Протягом кварталу Фінансове управління

4.4 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень голови обласної державної
адміністрації
4.4.1 Питання реалізації в Одеській області Розпорядження голови облдержадміністрації
Щоквартально
Апарат
Стратегії комунікації у сфері європейської від 27.07.2020 р. №486/од-2020
райдержадміністрації
інтеграції на 2018-2021 роки
4.4.2 Про здійснення заходів щодо розвитку Розпорядження голови облдержадміністрації Жовтень- грудень
Служба у справах
дітей
сімейних форм виховання в Роздільнянському від 02.03.2015 року №105/А-2015 «Про
районі»
розвиток сімейних форм виховання в Одеській
області»
4.4.3 Про питання опалювального сезону Розпорядження голови облдержадміністрації Протягом кварталу
2020-2021 року у населених пунктах Одеської від 09.10.2020 року №704/од-2020 «Питання
області
опалювального сезону 2020-2021 років у
населених пунктах Одеської області»

Відділ житловокомунального
господарства,
містобудування,
архітектури,
інфраструктури,
енергетики та
захисту довкілля
4.5 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень голови районної державної
адміністрації
4.5.1 Питання реалізації Стратегії комунікації Розпорядження голови райдержадміністрації Щоквартально до
Апарат
у сфері європейської інтеграції на 2018-2021
від 12.04.2019 року №166/А-2019
10 числа
райдержадміністрації
роки в Роздільнянському районі

4.5.2
Про організацію роботи з питань Розпорядження голови райдержадміністрації
оприлюднення та оновлення відкритих даних,
від 23.07.2020 року №323/А-2020
розпорядником яких є Роздільнянська районна
державна адміністрація
4.5.3 Про питання опалювального сезону 2019- Розпорядження голови районної державної
2020 року у населених пунктах Одеської адміністрації від 27.10.2020 року №492/А-2020
області
«Про початок опалювального сезону 2020-2021
років у населених пунктах Роздільнянського
району» (із змінами).

4.5.4 Приписка громадян 2004
народження до призовної дільниці

року Виконання закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу»

4.5.5 Затвердження плану заходів на 2020 рік
щодо наповнення місцевих бюджетів області
та раціонального використання бюджетних
коштів з урахуванням реалізації основних
соціально важливих бюджетних програм.

Постійно

Апарат
райдержадміністрації

Протягом
кварталу

Відділ житловокомунального
господарства,
містобудування,
архітектури,
інфраструктури,
енергетики та захисту
довкілля
Протягом кварталу Сектор оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами

Бюджетний кодекс України Розділ ІІІ, Гл.12
ст.78
Розпорядження РДА №325/А-2020
від Щоквартально
20 числа
27.07.2020р.

до Фінансове управління

5. Організаційні заходи
5.1 Організація проведення апаратних нарад Положення про апарат райдержадміністрації
райдержадміністрації

Щопонеділка

Апарат
райдержадміністрації

5.2 Організація проведення нарад з головами Положення про апарат райдержадміністрації
органів місцевого самоврядування району

Протягом кварталу

Апарат
райдержадміністрації

5.3 Підготовка матеріалів щодо нагородження
з нагоди професійних свят, пам’ятних дат,
ювілейних дат, інших заходів з врученням
державних
нагород,
нагород
Кабінету
Міністрів України, Почесної грамоти обласної

Розпорядження голови райдержадміністрації Протягом кварталу
Апарат
від 07 серпня 2019 року №358/А-2019 «Про
райдержадміністрації
затвердження Положення про Грамоту та
Подяку голови Роздільнянської районної
державної адміністрації Одеської області»

державної адміністрації, районної державної
адміністрації
5.4
Організація
проведення
засідань
конкурсних комісій на зайняття вакантних
посад державної служби в районній державній
адміністрації

Закон України «Про державну службу», Протягом кварталу
Апарат
райдержадміністрації
Порядок проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від
25.03.2016 №246, Положення про відділ
управління персоналом апарату

5.5
Юридична
експертиза
проектів
розпоряджень,
що
видаються
райдержадміністрацією
на
відповідність
нормам чинного законодавства

Регламент райдержадміністрації, Посадова
інструкція головного спеціаліста з питань
Апарат
правової роботи, запобігання та виявлення Протягом кварталу
райдержадміністрації
корупції апарату райдержадміністрації апарату
райдержадміністрації

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

Закон України «Про державну службу», плани- Протягом кварталу
Апарат
райдержадміністрації
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

5.7 Проведення засідань Громадської ради при Положення про
Роздільнянській райдержадміністрації
громадськістю

сектор

комунікацій

з Протягом кварталу

5.8 Проведення засідання районної комісії з На виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 24.09.2008 року № 866 «Питання
питань захисту прав дитини
діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини», з метою
соціального захисту, реалізації прав та
законних інтересів дітей

29.01.2020
26.02.2020
25.03.2020

Апарат
райдержадміністрації
Служба у справах
дітей

5.9 Проведення профілактичних рейдів по Закон України «Про органи і служби у справах Протягом кварталу
місцях
концентрації
дітей,
по дітей та спеціальні установи для дітей»
неблагополучних сім`я

Служба у справах
дітей

5.10 Колегія відділу освіти

Закон України
“Про загальну середню освіту”

Лютий

5.11 Нарада керівників освітніх закладів
району

Закон України
«Про загальну середню освіту»

Березень

5.12 Підготовка та проведення заходів з нагоди
Дня Соборності України

Указ Президента України
13 листопада 2014 року № 871/2014

Січень

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту
Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту
Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту

5.13 Підготовка та проведення заходів до Дня
пам’яті героїв Крут

Указ Президент України
від 15 січня 2007 року №15/2007

Січень

5.14 Підготовка та проведення з нагоди
відзначення
Дня вшанування учасників
Указ Президента України
бойових дій на території інших держав та
від 11 лютого 2004 року № 180/2004
виводу радянських військ з Республіки
Афганістан
5.15 Підготовка та проведення заходів із Указ Президента України «Про вшанування
вшанування подвигу учасників Революції
подвигу учасників Революції гідності та
Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» від
Сотні.
11 лютого 2015 року № 69/2015
5.16 Підготовка та проведення заходів з
Постанова Верховної Ради України «Про
нагоди Дня українського добровольця
встановлення Дня українського добровольця»
від 17.01.2017 № 1822-VIII
5.17 Засідання комісії з питань ТЕБ та НС

План роботи комісії на 2021 рік;
Протокольні рішення комісії з питань ТЕБ та
НС облдержадміністрації

Лютий

Лютий

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту
Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту
Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту

Березень

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту

Згідно плану
роботи комісії

сектор з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з

правоохоронними
органами
5.18 Засідання комісії з питань евакуації

План роботи комісії на 2020 рік

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

За дорученням
сектор з питань
заступника голови оборонної роботи,
районної
цивільного захисту та
держадміністрації
взаємодії з
правоохоронними
органами
Щомісячно

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

5.20 Проведення робочих нарад з керівниками Виконання заходів з
профілактики
За дорученням
сектор з питань
правоохоронних органів
злочинності та правопорушень, здійснення голови районної
оборонної роботи,
заходів щодо охорони громадської безпеки, держадміністрації цивільного захисту та
громадського
порядку,
боротьби
зі
взаємодії з
злочинністю,
забезпечення
законності,
правоохоронними
правопорядку, прав і свобод громадян
органами
5.21
Проводити
навчання
териториальної оборони району

Штабу Указ Президента України від 23 вересня 2016
року №406/2016 «Про Положення про
територіальну оборону України»

5.21 Засідання районної координаційної ради
з
питань
соціального
захисту
малозабезпечених верств населення району.

Розпорядження голови райдержадміністрації
від 08.07.2013 р. № 308/А-2013 „Про районну
координаційну раду з питань соціального
захисту малозабезпечених верств населення”

Відповідно до
Плану

Раз на місяць

сектор з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами
Управління
соціального захисту
населення

5.22 Засідання районної комісії з питань
призначення
(відновлення)
соціальних
виплат (пенсій) внутрішньо-переміщеним
особам за місцем їх фактичного проживання
(перебування).

5.23 Засідання координаційної ради з питань
сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі
людьми.

Розпорядження
районної
державної
адміністрації № 411/А-2016 від 12.08.2016 р.
Положення
про
комісію
з
питань
призначення
(відновлення)
соціальних
виплат (пенсій) внутрішньо-переміщеним
особам за місцем їх фактичного проживання
(перебування).
Закон України від 20.09.2011 р. № 3739—ІV
«Про протидію торгівлі людьми».
Постанова Кабінету Міністрів України від
24.02.2016 р. № 111 «Про затвердження
Державної соціальної програми протидії
торгівлі людьми на період до 2020 року».

Раз в 10 днів

У разі потреби

Управління
соціального захисту
населення

Управління
соціального захисту
населення

.

Керівник апарату

Ольга ГОЛОВКО

