ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
23 березня 2021 року №92/А-2021
ПЛАН
роботи Роздільнянської районної державної адміністрації
на IІ квартал 2021 року

Зміст заходу

1.1 Виконання районного
квартал 2021 року

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу

Термін виконання

1. Засідання колегії районної державної адміністрації з розглядом питань:
бюджету за І Бюджетний кодекс України Розділ ІІІ, Гл.12 Відповідно графіку
ст.78
проведення колегій

2. Апаратні наради районної державної адміністрації з розглядом питань:
2.1 Про відзначення Міжнародного
Дня На виконання Закону України «Про Протягом кварталу
захисту дітей 1 червня
забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування»
2.2 Про роботу комісії техногенно-екологічної
Відповідно до положення про роботу
Протягом кварталу
безпеки та надзвичайних ситуацій в 2020 році
2.3 Виконання доходної частини районного Бюджетний кодекс України Розділ ІІІ, Гл.12
бюджету за 1 квартал 2021 рік.
ст.78
2.4 Інформування про результати роботи з
Відповідно до доручення голови Одеської
питань запобігання корупції за 2020 рік
обласної державної адміністрації
№Д/01/02-06/3 від 16.03.2018
2.5 Інформування щодо чергового етапу
електронного декларування
Відповідно до Положення

Відповідальні
виконавці
Фінансовий відділ

Служба у справах
дітей

Протягом кварталу

Сектор з питань
оборонної роботи
та цивільного
захисту
Фінансовий відділ

Протягом кварталу

Юридичний сектор
апарату

Протягом кварталу

Юридичний сектор
апарату

2.6 Звіт з виконання Районної програми
"Сприяння
розвитку
інститутів
громадянського суспільства Роздільнянського
району на 2018 - 2020 роки"

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

Протягом кварталу

Сектор
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Відділ соціальноекономічного
розвитку території

2.7 Про стан підготовки та проведення Відповідно до Положення про відділ
Травень
комплексу весняно-польових робіт
соціально-економічного розвитку території
Роздільнянської
районної
державної
адміністрації
3. Питання для розгляду в районній державній адміністрації на рівні заступників голови та та підготовки обґрунтувань
щодо доцільності видання розпоряджень
3.1
Підготовка проєкту розпорядження На виконання постанови Кабінету Міністрів
голови райдержадміністрації про влаштування України від 24.09.2008 року № 866 «Питання
дітей в сімейні форми виховання
діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини», з метою
захисту житлових прав, надання статусу
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, для отримання
дітьми даної категорії належних пільг,
допомоги та влаштування
3.2
Підготовка проєкту розпорядження
голови райдержадміністрації про призначення
(зняття) опіки (піклування) над дітьмисиротами-та
дітьми,
позбавленими
батьківського піклування
3.3
Підготовка проєкту розпорядження
голови райдержадміністрації про захист
житлових та майнових прав дітей

На виконання Закону України «Про охорону
дитинства», з метою своєчасного влаштування
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування,
запобігання
дитячій
бездоглядності та безпритульності
На виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 24.09.2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини», з метою
захисту житлових прав, надання статусу
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, для отримання
дітьми даної категорії належних пільг,

Квітень- червень

Квітень- червень

Квітень- червень

Служба у справах
дітей

Служба у справах
дітей

Служба у справах
дітей

3.4
Підготовка проєкту розпорядження
голови райдержадміністрації про завершення
опалювального сезону 2020-2021 років у
Роздільнянському районі

допомоги та влаштування
Відповідно до Положення про відділ

Квітень

3.5
Підготовка проєкту розпорядження
голови райдержадміністрації про проведення
акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою
територій
населених
пунктів
Роздільнянського району

Відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 31.03.2010 року №777-р
та
Положення
про
відділ
житловокомунального господарства, містобудування,
архітектури, інфраструктури, енергетики та
захисту довкілля Роздільнянської районної
державної адміністрації

3.6
Підготовка проєкту розпорядження
голови райдержадміністрації про виділення
бюджетних коштів на виконання районних
програм
3.7
Юридична
експертиза
проектів
розпоряджень,
що
видаються
райдержадміністрацією
на
відповідність
нормам чинного законодавства

Бюджетний кодекс України Розділ ІІ,
Гл.9 ст 55

Протягом кварталу

Відділ з питань
інфраструктури,
містобудування та
архітектури,
житловокомунального
господарства та
екології
Відділ з питань
інфраструктури,
містобудування та
архітектури,
житловокомунального
господарства та
екології
Фінансовий відділ

Відповідно до регламенту РДА

Протягом кварталу

Юридичний
сектор апарату

Квітень-травень

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 Перевірки виконання органами опіки та
На виконання Закону України «Про
Квітень- червень
Служба у справах
забезпечення
організаційно-правових
умов
дітей
піклування
Закону
України
«Про
соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
забезпечення організаційно-правових умов
позбавлених батьківського піклування»
соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування»

4.1.2 Перевірка умов утримання та виховання
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, в прийомних сім`ях
Роздільнянського району
4.1.3 Здійснення заходів щодо своєчасного
виявлення та влаштування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування,
під опіку (піклування), в прийомні сім’ї,
державні інтернатні заклади

Закон України «Про охорону дитинства»,

Квітень- червень

Служба у справах
дітей

Закон України «Про охорону дитинства»,

Квітень- червень

Служба у справах
дітей

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

Протягом кварталу

4.1.5
Організація
роботи
з
питань
оприлюднення та оновлення відкритих даних,
розпорядником яких є
Роздільнянська
райдержадміністрації

Протягом кварталу

Відділ з питань
інфраструктури,
містобудування та
архітектури,
житловокомунального
господарства та
екології
Сектор
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Відділ соціальноекономічного
розвитку території

Закон України «Про доступ до публічної
інформації», Постанова Кабінету Міністрів
України «Положення про набори даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних.
4.1.6 Про підготовку до
літнього Закон України «Про загальну середню освіту»
оздоровлення та організованого відпочинку в
освітніх закладах

травень

4.2 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання указів, доручень, розпоряджень Президента
України
Квітень- червень
Служба у справах
4.2.1 Про хід виконання Указ Президента Указ Президента України від 16.12.2011 року
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 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

Юридичний сектор
апарату

4.3 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень, постанов та доручень
Кабінету Міністрів України
4.3.1 Здійснення перевірки роботи органу На виконання постанови Кабінету Міністрів
Квітень- червень
Служба у справах
опіки та піклування щодо соціального захисту України від 24.09.2008 року № 866 «Питання
дітей
дітей-сиріт
та
дітей.,позбавлених діяльності органів опіки та піклування,
батьківського піклування, за місцем їх пов’язаної із захистом прав дитини», з метою
проживання
захисту житлових та майнових прав дітей,
здійснення контролю за станом утримання та
виховання
дітей
в
сім`ях
опікунів
(піклувальників)
Розпорядження
районної
державної
адміністрації № 411/А-2016 від 12.08.2016
4.3.2 Засідання районної комісії з питань
року.
призначення
(відновлення)
соціальних
Управління
Положення про комісію з питань
виплат (пенсій) внутрішньо-переміщеним
Раз в 10 днів
соціального
призначення (відновлення) соціальних
особам за місцем їх фактичного проживання
захисту населення
виплат (пенсій) внутрішньо-переміщеним
(перебування).
особам
за
місцем
їх
фактичного
проживання (перебування)..
4.3.3.Підведення підсумків проведення акції Відповідно до розпорядження Кабінету
Відділ з питань
червень
«За чисте довкілля» та Дня благоустрою Міністрів України від 31.03.2010 року №777-р
інфраструктури,
містобудування та
територій
населених
пунктів
архітектури,
Роздільнянського району
житловокомунального
господарства та
екології
4.3.4.Моніторинг виконання заходів в сфері Розпорядження Кабінету Міністрів України
постійно
Відділ з питань
поводження з відходами
від
20.02.2019
року
№117-р
«Про
інфраструктури,
затвердження
Національного
плану
містобудування та

управління відходами до 2030 року»

4.3.5
Про
стан
забезпечення
участі Постанова Кабінету Міністрів України від
громадськості у формуванні та реалізації 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі
державної політики
громадськості у формуванні та реалізації
державної політики»

Протягом кварталу

архітектури,
житловокомунального
господарства та
екології
Сектор
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю

Закон України від 20.09.2011 р. № 3739-ІV
«Про протидію торгівлі людьми».
Постанова Кабінету Міністрів України від
4.3.6 Засідання координаційної ради з питань
Управління
22.08.2018 р. № 658 «Про затвердження
сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі
У разі потреби
соціального
Порядку
взаємодії
суб’єктів,
що
людьми.
захисту населення
здійснюють заходи у сфері запобігання та
протидії
домашньому
насильству
і
насильству за ознакою статі».
4.4 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень голови обласної державної
адміністрації
4.4.1 Про здійснення заходів щодо розвитку Розпорядження голови облдержадміністрації
Квітень- червень
Служба у справах
сімейних форм виховання в Роздільнянському від 02.03.2015 року № 105/А-2015 «Про
дітей
районі»
розвиток сімейних форм виховання в Одеській
області»
Сектор
4.4.2 Питання реалізації в Одеській області Розпорядження голови облдержадміністрації
Щоквартально
Стратегії комунікації у сфері європейської від 27.07.2020 р. №486/од-2020
інформаційної
інтеграції на 2018-2021 роки
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
4.4.3 Про виконання плану заходів з Розпорядження голови облдержадміністрації
Травень
Відділ соціальнолокалізації
та
ліквідації
амброзії
від 12.04.2018 № 355/А-2018 «Про
економічного
полинолистої на території Одеської області на затвердження плану заходів з локалізації та
розвитку території
2018-2022 роки
ліквідації амброзії полинолистої на території
Одеської області на 2018-2022 роки»

4.5 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень голови районної державної
адміністрації
4.5.1
Засідання
комісії
з
питань
Управління
Закон України «Про альтернативну
проходження альтернативної (невійськової
Квітень-червень
соціального
(невійськову) службу»
служби).
захисту населення
Сектор
4.5.2 Питання реалізації Стратегії комунікації Розпорядження голови райдержадміністрації Щоквартально до 10
у сфері європейської інтеграції на 2018-2021
від 12.04.2019 року №166/А-2019
числа
інформаційної
роки в Роздільнянському районі
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Сектор
4.5.3
Про організацію роботи з питань Розпорядження голови райдержадміністрації
Постійно
оприлюднення та оновлення відкритих даних,
від 23.07.2020 року №323/А-2020
інформаційної
розпорядником яких є Роздільнянська
діяльності та
районна державна адміністрація
комунікацій з
громадськістю
5. Організаційні заходи
5.1 Організація проведення апаратних нарад Положення про апарат райдержадміністрації
райдержадміністрації

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

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
державної адміністрації, районної державної
адміністрації

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

Щопонеділка

Сектор
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Протягом кварталу
Сектор
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Протягом кварталу Сектор управління
персоналом
апарату

5.4
Організація
проведення
засідань
конкурсних комісій на зайняття вакантних
посад державної служби в районній державній
адміністрації
5.5
Юридична
експертиза
проектів
розпоряджень,
що
видаються
райдержадміністрацією
на
відповідність
нормам чинного законодавства
5.6 Організація роботи з питань підвищення
рівня професійної компетентності державних
службовців районної державної адміністрації
згідно із затвердженими планами-графіками

5.7 Проведення засідань Громадської ради при
Роздільнянській райдержадміністрації

5.8 Проведення засідання районної комісії з
питань захисту прав дитини

5.9 Проведення профілактичних рейдів по
місцях концентрації дітей, по
неблагополучних сім`я

Закон України «Про державну службу»,
Порядок проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від
25.03.2016 №246, Положення про відділ
управління персоналом апарату
Регламент райдержадміністрації, Посадова
інструкція головного спеціаліста з питань
правової роботи, запобігання та виявлення
корупції
апарату
райдержадміністрації
апарату райдержадміністрації
Закон України «Про державну службу»,
плани-графіки
підвищення
кваліфікації
державних службовців в Інституті підвищення
кваліфікації керівних кадрів НАДУ при
Президентові
України
та
Одеському
регіональному
інституті
державного
управління НАДУ при Президентові України,
Положення про відділ управління персоналом
апарату
Положення про сектор комунікацій з
громадськістю

На виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 24.09.2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини», з метою
соціального захисту, реалізації прав та
законних інтересів дітей
Закон України «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей»

Протягом кварталу Сектор управління
персоналом
апарату

Протягом кварталу

Юридичний сектор
апарату

Протягом кварталу Сектор управління
персоналом
апарату

Протягом кварталу

24.04.2021 р.
29.05.2021 р.
26.06.2021 р.

Протягом кварталу

Сектор
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Служба у справах
дітей

Служба у справах
дітей

5.10 Проведення заходів до Дня захисту дітей Указ Президента України від 30.05.1998
1 червня
№568/98 «Про День захисту дітей»

Червень

Служба у справах
дітей
Сектор з питань
оборонної роботи
та цивільного
захисту
Сектор з питань
оборонної роботи
та цивільного
захисту
Сектор з питань
оборонної роботи
та цивільного
захисту
Сектор з питань
оборонної роботи
та цивільного
захисту

5.11 Засідання комісії з питань ТЕБ та НС

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

Згідно плану роботи
комісії

5.12 Засідання комісії з питань евакуації

План роботи комісії на 2021 рік

5.13 Засідання спостережної комісії з питань
забезпечення прав осіб, звільнених з місць
позбавлення волі

Виконання закону України «Про соціальну
адаптацію осіб, які відбували покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі на
певний строк»
Виконання заходів з профілактики
злочинності та правопорушень, здійснення
заходів щодо охорони громадської безпеки,
громадського порядку, боротьби зі
злочинністю, забезпечення законності,
правопорядку, прав і свобод громадян
Розпорядження голови Одеської обласної
державної адміністрації від 15.05.2018 року
№492/А-2018

За дорученням
заступника голови
районної
держадміністрації
Щомісячно

5.14 Проведення робочих нарад з керівниками
правоохоронних органів

5.15 Організація та проведення засідань
робочої групи з вирішення питань щодо
проведення
спільних
контрольноперевірочних заходів з метою легалізації
заробітної плати та підвищення її рівня на
підприємствах району
Керівник апарату

За дорученням
голови районної
держадміністрації

постійно

Відділ соціальноекономічного
розвитку території

Ольга ГОЛОВКО

