09.01.2020 №02-15/2/3
ЗАТВЕРДЖУЮ
Виконувач обов’язків
голови райдержадміністрації
С.М.Бондаренко

Зміст заходу

Звіт про виконання плану роботи
районної державної адміністрації
за 2019 рік
Відмітка про
Термін
виконання
виконання

Відповідальні
виконавці

І. Питання, що плануються для розгляду районною радою
1.Про затвердження звіту Розглянуто
про виконання районного рішення 45 сесії
бюджету за
2018 рік.
сьомого
скликання
22.03.2019
2.Про внесення змін до Розглянуто
районного бюджету на 2019 рішенням
43
рік
позачерговою
сесії
сьомого
скликання
23.01.2019
3.Про затвердження звіту про Розглянуто
виконання
районного рішення 47 сесії
бюджету
за
3
місяці сьомого
2019 року.
скликання
11.05.2019
4.Про затвердження звіту про Розглянуто
виконання
районного рішення 51 сесії
бюджету за 6 місяців 2019 сьомого
року.
скликання
16.08.2019
5.Про затвердження звіту про Розглянуто
виконання
районного рішення 53 сесії
бюджету
за
9
місяців сьомого
2019 року.
скликання
22.11.2019
6.Про внесення змін до Розглянуто
районного бюджету на 2019 рішення 53 сесії
рік.
сьомого

І квартал.

Бондаренко С.М.
Шаповал О.І.
Кулик О.І.

По
мірі Бондаренко С.М.
проведення Шаповал О.І.
сесій
Кулик О.І.

ІІ квартал.

Бондаренко С.М.
Шаповал О.І.
Кулик О.І.

ІІІ квартал

Бондаренко С.М.
Шаповал О.І.
Кулик О.І.

ІV квартал. Бондаренко С.М.
Шаповал О.І.
Кулик О.І.
По мірі
Бондаренко С.М.
проведення Шаповал О.І.
сесій
Кулик О.І.
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скликання
22.11.2019
7.Про районний бюджет на Розглянуто
ІУ квартал. Бондаренко С.М.
2020 рік.
рішення 55 сесії
Шаповал О.І.
сьомого
Кулик О.І.
скликання
24.12.2019
8.Про Програму
Розглянуто
ІV квартал. Бондаренко С.М.
економічного та соціального рішення 55 сесії
Шаповал
О.І.
розвитку Гадяцького району сьомого
Опришко А.О.
на 2020 рік.
скликання
24.12.2019
ІІ. Питання, які будуть розглядатися на щотижневих нарадах у голови
райдержадміністрації
Проведено 36 щотижневих нарад голови райдержадміністрації, на яких розглянуто
179 питань, з них
15 – про хід виконання розпоряджень голів
облдержадміністрації та райдержадміністрації, 8 –управління агропромислового
розвитку, 14- соціальна сфера, 13 – виконання законів України, 11- комунального
господарства, 16 - питань „Про виконання актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і
доручень голів обласної та районної державної адміністрації, 24- питання робота із
зверненнями громадян відповідно до вимог Указу Президента України від
07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів держави», 8 - про
результати періодичних перевірок стану здійснення виконавчими комітетами
делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених Законом
України «Про місцеве самоврядування».
ІІІ. Питання для розгляду на засіданнях колегії районної державної
адміністрації
І квартал
9.Про підсумки економічного
і
соціального
розвитку
району
та
виконання
бюджету за 2018 рік.
10.Про виконання плану
роботи з персоналом за 2018
рік.
11.Про
стан
підготовки
сільськогосподарських
підприємств
району
до
комплексу
веснянопольових робіт.

Розглянуто
26.02.2019
Протокол №2
Розглянуто
26.02.2019
Протокол №2
Розглянуто
27.03.2018
Протокол №3

Бондаренко С.М.
Шаповал О.І.
Кулик О.І.
Опришко А.О.
Бондаренко С.М.
Панченко Л.М.
Шершень М.П.
Шаповал О.І.
Опришко А.О.

3
12. Про роботу служби у
справах
дітей
райдержадміністрації
з
питань соціального захисту
дітей
13. Про хід виконання
заходів
щодо
реалізації
концепції
національнопатріотичного
виховання
дітей і молоді на 2016 —
2020 роки.
14.Про
роботу закладів
культури
району
по
національно-патріотичному
вихованню населення за І
квартал
2019
року
та
завдання на ІІ квартал.
15.Про стан призначення
субсидій на тверде паливо та
скраплений газ у 2018 році
відповідно до
постнови
Кабінету Міністрів України
від 06.08. 2014 № 409 « Про
встановлення
державних
соціальних
стандартів у
сфері
житлово
комунального
обслуговування »
16.Про стан забезпечення
населених
пунктів
Гадяцького
району
містобудівною
документацією
17.Про реєстрацію договорів
оренди
земель
сільськогосподарського
призначення у режимі онлайн відділом центр надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації
18.Про підсумки роботи із
зверненнями громадян за
2018 рік.

Розглянуто
26.03.2019
Протокол №3

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.М.

Розглянуто
26.03.2019
Протокол №3

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

Розглянуто
26.03.2019
Протокол №3

Бондаренко С.М.
Панасенко О.В.

Розглянуто
29.01.2019
Протокол №1

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Розглянуто
26.02.2019
Протокол №2

Шаповал О.І.
Єрьоміна І.М.

Розглянуто
29.01.2019
Протокол №1

Шаповал О.І.
Огілько Ю.В.

Розглянуто
29.01.2019
Протокол №1

Панченко Л.М.
Ботінок Т.Ф.
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19.Про стан виконавської Розглянуто
дисципліни за підсумками 29.01.2019
2018 року.
Протокол №1
ІІ квартал

Панченко Л.М.
Ботінок Т.Ф.

20.Про підсумки
економічного і соціального
розвитку та бюджету району
за І квартал 2019 року.
21.
Про
перспективну
мережу
закладів
освіти
району
в
2019/2020
навчальному році.
22.Про
використання
інформаційних
технологій
(IT) в бібліотеках Гадяцької
районної
централізованої
бібліотечної системи.
23.Про підсумки роботи
служби у справах дітей
райдержадміністрації за 1
півріччя 2019 року щодо
влаштування дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківького піклування до
сімейних форм виховання
24. Про стан забезпечення
осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю
та
інших
окремих категорій населення
технічними
та
іншими
засобами реабілітації у 2018
році.
25.Про
хід виконання
розпорядження
голови
облдержадміністрації
від
13.02.2017 № 93 «Про стан
погашення заборгованості із
заробітної
плати
на
підприємствах, установах та
організаціях області».
26.Про децентралізацію
адміністративних послуг в
районі

Бондаренко С.М.
Шаповал О.І.
Кулик О.І.
Опришко А.О.
Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

Розглянуто
30.04.2019
Протокол №4
Розглянуто
25.06.2019
Протокол №6
Розглянуто
28.05.2019
Протокол №5

Бондаренко С.М.
Панасенко О.В.

Розглянуто
25.06.2019
Протокол №6

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.М.

Розглянуто
30.04.2019
Протокол №4

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Розглянуто
28.05.2019
Протокол №5

Розглянуто
28.05.2019
Протокол №5

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Шаповал О.І.
Огілько Ю.В.
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27.Про Всеукраїнську акцію
з благоустрою «За чисте
довкілля»
та
дня
благоустрою на території
Гадяцького району
28.Про підсумки проведення
опалювального сезону
в
бюджетних установах району
в 2018/2019 році та завдання
з
підготовки
до
опалювального періоду на
2019/2020 роки

Розглянуто
25.06.2019
Протокол №6

Шаповал О.І.
Єрьоміна Є.І.

Розглянуто
30.04.2019
Протокол №4

Шаповал О.І.
Єрьоміна Є.І.

ІІІ квартал
29..Про підсумки
Розглянуто
економічного і соціального 30.07.2019
розвитку та бюджету району Протокол 37
за І півріччя 2019 року.
30. Про підсумки літнього Розглянуто
оздоровлення та відпочинку 27.08.2019
дітей у 2019 році.
Протокол №8
31.Про
стан
підготовки Розглянуто
об’єктів соціальної сфери та 24.09.2019
бюджетних установ
до Протокол №9
опалювального сезону 20192020 років.
32.Про стан децентралізації Розглянуто
адміністративних послуг в 26.11.2019
районі.
Протокол №11
33.Про стан забезпечення Розглянуто
осіб з інвалідністю, дітей з 24.09.2019
інвалідністю
та
інших Протокол №9
окремих категорій населення
технічними
та
іншими
засобами реабілітації у 2019
році.
34.Про підсумки роботи із Розглянуто
зверненнями громадян за 30.07.2019
І півріччя 2019 року.
Протокол 37
35.Про стан виконавської Розглянуто
дисципліни за підсумками за 30.07.2019
І півріччя 2019 року.
Протокол 37
36.Про підсумки літнього Розглянуто
оздоровлення та відпочинку 27.08.2019
дітей влітку 2019 року.
Протокол №8

Бондаренко С.М.
Шаповал О.І.
Опришко А.О.
Кулик О.І.
Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.
Шаповал О.І.
Пивоварова Т.Д

Шаповал О.І.
Огілько Ю.В,
Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Панченко Л.М.
Ботінок Т.Ф.
Панченко Л.М.
Ботінок Т.Ф.
Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.
Панасенко О.В.
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37. Про роботу Гадяцької Розглянуто на нараді у
дитячої музичної школи до заступника голови
роботи
у
2019-2020 райдержадміністрації
навчальному році
26.08.2019
Протокол № 3
38.Про хід виконання Закону Розглянуто
України «Про запобігання та 24.09.2019
протидію
домашньому Протокол №9
насильству»
в
сім`ях
Гадяцького району
39.Про
хід
проведення Розглянуто
комплексу осінньо-польових 24.09.2019
робіт у 2018 році.
Протокол №9
ІV квартал

Бондаренко С.М.
Панасенко О.В.

40.Про
підсумки
економічного і соціального
розвитку та бюджету району
за 9 місяців 2019 року.
41.Про
стан
проведення
монетизації
частини
невикористаної суми субсидії
на оплату
житлово –
комунальних
послуг
населенню району.
42.Про
призначення
державних
соціальних
допомог у 2019 році.
43.Про
підсумки
роботи
цивільного захисту населення
у 2019 році та визначення
основних завдань на 2020 рік.
44.Про
заходи
по
попередженню соціального
сирітства
дітей,
які
опинились
у
складних
життєвих обставинах
45.Про
призначення
житлових
субсидій
на
опалювальний період 20192020 роки відповідно до
Постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
06.08.2014
№409
«Про

Бондаренко С.М.
Шаповал О.І.
Опришко А.О.
Кулик О.І.
Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Розглянуто
29.10.2019
Протокол №10
Розглянуто
24.12.2019
Протокол №12

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.М.

Шаповал О.І.
Опришко А.О.

Розглянуто
26.11.2019
Протокол №11
Розглянуто
24.12.2019
Протокол №12

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Розглянуто
24.12.2019
Протокол №12

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.М.

Розглянуто
24.12.2019
Протокол №12

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Бондаренко С.М.
Кеда А.М.
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встановлення
державних
соціальних стандартів у сфері
житлово-комунального
обслуговування»
46.Про
стан підготовки Розглянуто
Бондаренко С.М.
закладів освіти району до 29.10.2019
Зливко Л.О.
роботи в осінній період 2019- Протокол №10
2020 років відповідно до
Закону
України
«Про
теплопостачання».
47.Про закінчення комплексу Розглянуто
Шаповал О.І.
осінньо-польових
робіт 26.11.2019
Опришко А.О.
агропромислового комплексу Протокол №11
у 2019 році.
48.Про створення
центрів Розглянуто
Шаповал
О.І.
надання
адміністративних 26.11.2019
Огілько Ю.В.
послуг
в об’єднаних Протокол №11
територіальних громадах
49.Про закінчення комплексу Розглянуто
Шаповал О.І.
осінньо-польових робіт в
26.11.2019
Опришко А.О.
агропромисловому комплексі Протокол №11
району в 2019 році
50.Про стан поводження з Розглянуто
Шаповал О.І.
твердими
побутовими 24.12.2019
Пивоварова Т.Д
відходами у Гадяцькому Протокол №12
районі відповідно до Закону
України «Про відходи».
ІУ. Проведення організаційно-масових заходів
51.Забезпечення діяльності консультативних, дорадчих та Забезпечено
інших
органів,
служб
і
комісій,
створених
при діяльність
райдержадміністрації (за планами цих органів).
консультативних,
дорадчих та
інших органів,
служб і комісій,
створених при
райдержадмініст
рації
52.Забезпечення організації та проведення прес-конференції за Проведено
6
участю голови райдержадміністрації.
пресконференцій
53.Проведення моніторингу висвітлення у засобах масової Опубліковано
інформації діяльності райдержадміністрації та сільвиконкомів. 12 статтей
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54.Проведення моніторингу з питань
погашення
заборгованості із заробітної плати в розрізі підприємств,
організацій, установ.
55.Засідання комісії для вирішення спірних питань щодо
призначення субсидій, державних соціальних допомог та пільг.

Проведено
моніторинг 11,21
числа щомісячно
Проведено:
04.01.2019
Протокол № 1;
11.01.2019
Протокол № 2;
18.01.2019
Протокол № 3;
25.01.2019
Протокол № 4;
08.02.2019
Протокол № 5;
16.02.2019
Протокол № 6;
22.02.2019
Протокол № 7;
01.03.2019
Протокол № 8;
15.03.2019
Протокол № 9;
29.09.2019
Протокол №10
12.04.2019
Протокол № 11;
26.04.2019
Протокол № 12;
10.05.2019
Протокол № 13;
24.05.2019
Протокол № 14;
07.06.2019
Протокол № 15;
21.06.2019
Протокол № 16;
05.07.2019
Протокол № 17;
19.07.2019
Протокол № 18;
02.08.2019
Протокол № 19;
16.08.2019
Протокол № 20;
30.08.2019
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Протокол № 21;
13.09.2019
Протокол № 22;
27.09.2019
Протокол № 23;
11.10.2019
Протокол № 24;
23.10.2019
Протокол № 25;
31.10.2019
Протокол № 26;
08.11.2019
Протокол № 27;
15.11.2019
Протокол № 28;
22.11.2019
Протокол № 29;
29.11.2019
Протокол №30;
06.12.2019
Протокол № 31;
13.12.2019
Протокол № 32;
20.12.2019
Протокол № 33;
27.12.2019
Протокол № 34
56.Засідання районної тимчасової комісії з питань погашення Проведено:
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 25.01.2019
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
Протокол № 1;
13.02.2019
Протокол № 2;
29.03.2019
Протокол № 3 ;
12.04.2019
Протокол № 4
31.05.2019
Протокол № 5
27.06.2019
Протокол № 6 ;
26.07.2019
Протокол № 7;
30.08.2019
Протокол № 8;
27.09.2019
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57.Засідання комісії для розгляду питань, пов’язаних із
встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону
України « Про статувс ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту ».
58.Засідання комісії з вирішення
питань проведення
безоплатного
капітального ремонту власних
житлових
будинків і квартир осіб,що мають право на таку пільгу.
59.Засідання комісії з розгляду питань надання грошової
допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам .

Протокол № 9 ;
25.10.2019
Протокол № 10;
29.11.2019
Протокол
№
11;
20.12.2019
Протокол
№
12.
Засідання комісії
не проводилося
за
відсутності
звернень
Засідання комісії
не проводилося
за
відсутності
звернень
Засідання комісії
не проводилося
за
відсутності
звернень
Засідання комісії
не проводилося
за
відсутності
звернень

60.Засідання
робочої
групи з опрацювання документів
інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (1 категорія) та
осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи, про видачу довідок про заробітну плату, одержану
працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках.
61.Засідання комісії щодо розгляду заяв членів сімей Засідання комісії
загиблих
військовослужбовців та інвалідів про виплату не проводилося
грошової компенсації.
за
відсутності
звернень
62.Засідання Координаційної ради у справах дітей при
Проведено:
райдержадміністрації
09.04.2019;
Протокол №1
25.06.2019;
Протокол №2
18.09.2019;
Протокол №3
22.11.2019
Протокол №4
Проведено :
63.Засідання комісії з питань захисту прав дитини при
райдержадміністрації
14.02.2019,
Протокол №1
27.03.2019,
Протокол №2
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28.05.2019
Протокол №3
07.06.2019
Протокол №4
20.06.2019,
Протокол№5
26.06.2019,
Протокол №6
08.07.2019,
Протокол №7
24.10.2019;
Протокол №8
15.11.2019
Протокол №9
64.Контроль за забезпеченням належних умов для
Складено
27
повноцінного утримання та виховання дітей у прийомних
актів обстежень
сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.
умов проживання
(прийомних
сімей) та 4 акти
на
дитячі
будинки
сімейного типу
65.Проведення рейдів по перевірці умов проживання та Проведено 13
виховання дітей, що проживають у сім’ях, які опинилися у рейдів
складних життєвих обставинах
66.Проводити рейди по перевірці умов проживання та Проведено
13
виховання дітей, що проживають у сім’ях, які опинилися у рейдів
складних життєвих обставинах.
67.Надання допомоги структурним підрозділам відділом Постійно
управління персоналом та організаційної роботи апарату надавалась
райдержадміністрації з питань здійснення організаційно- допомога
розпорядчої роботи.
структурним
підрозділам
відділом
управління
персоналом
та
організаційної
роботи апарату
райдержадмініст
рації з питань
здійснення
організаційнорозпорядчої
роботи.
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І квартал
68.Конкурсно-розважальні програми, дитячі ранки, балмаскаради, ігрові програми під час Новорічних та Різдвяних
свят, зимових шкільних канікул.
69.Підготовка та проведення двомісячника благоустрою та
озеленення.

70. Проведення змагань районної Спартакіади школярів у
2018/2019 навчальному році з лижних гонок та волейболу.

Проведено
з 19.12.2019 по
14.01.2020
Прийнято
розпорядження
голови
райдержадмініст
рації 25.03.2019
№75.Проведено
двомісячник
з
25.03.по
25.05.2019
Проведено
з
волейболу
24.01.2019
31.01.2019
з
лижних
гонок
07.02.2019
Проведено
13.03.2019.
Проведено
22.01.2019
Проведено
15.02.2019

71. Проведення огляду-конкурсу художньої самодіяльності
учнів закладів освіти району «Веселка».
72.Проведення тематичних масових заходів з нагоди річниці
від Дня Соборності України.
73.Проведення районного фестивалю військово - патріотичної
пісні «А пам'ять піснею стала» з нагоди річниці від дня виводу
військ колишнього СРСР з республіки Афганістан.
74.Проведення заходів з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні.
Проведено
20.02.2019
75.Проведення заходів щодо відзначення Міжнародного Дня Проведено
прав жінок і миру.
06.03.2019
76.Підготовка та проведення І туру щорічного Всеукраїнського Знято з контролю
конкурсу «Кращий державний службовець».
постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
19.09.2007
№1152, втратила
чинність
77. Участь учнів закладів загальної середньої освіти району у Проведено з
ІІІ та IV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 13.01.2019
по
дисциплін.
17.02.2019
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78. Участь учнів закладів загальної середньої освіти району у
ІІ-ІІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук.
79. Проведення заходів з нагоди відзначення Міжнародного
жіночого дня у закладах освіти району.
ІІ квартал
80. Проведення
вечеру пам'яті з
Чорнобильської трагедії
81.Проведення заходів до Дня захисту дітей.

нагоди

Проведено з
09.02.2019
18.02.2019
Проведено
07.03.2019

по

річниці Проведено
26.04.2019
Проведено
31.05.2019
82.Проведення заходів до Дня Конституції України.
Проведено
28.06.2019
83.Проведення урочистостей з нагоди Дня державної служби.
Проведено
21.06.2019
84. Проведення заходів з нагоди Дня Перемоги. Вшанування Проведено
загиблих у Другій світовій війні.
09.05.2019
85. Проведення змагань районної Спартакіади школярів у Проведено:
2018/2019 навчальному році з футболу, легкоатлетичного баскетбол
чотирьохборства «Дружба» та легкої атлетики.
27.11.2019
теніс 26.11.2019
шахи 05.11.2019
міні-футбол
17.10.2019
86. Проведення обласного літературно – мистецького свята Проведено
«Дивоцвіт Лесиного гаю»
24.05.2019
87.
Проведення
районного
етапу
Всеукраїнського Проведено
фізкультурно-патріотичного фестивалю «Нащадки козацької 10.05.2019
слави».
88. Проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 Проведено
з
класів закладів освіти району.
21.05.
по
26.06.2019
89. Районне свято «Юні обдарування Гадяччини».
Проведено
17.05.2019
90.Свято «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої Проведено
освіти району.
24.04.2019
91.Свято «Випускний вечір». Урочистості з нагоди видачі Проведено
атестатів випускникам закладів освіти району.
21.06.2019
92.Проведення заходів з нагоди відзначення Міжнародного Проведено
Дня матері.
10.05.2019
93.Проведення районного фестивалю, присвяченого Дню Проведено
молоді «На крилах юності».
29.06.2019
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ІІІ квартал
94.Урочистості, святкові концерти, районний фестиваль
народної творчості «Пісенні скарби Гадяччини», присвячені
Дню Незалежності України та Дню Прапора.
95.Підготовка та проведення театралізованого свята «Ой на
Івана та й на Купала».
96.Проведення заходів з нагоди
підписання Гадяцького
договору «Підкова козацької слави»
97.Проведення заходів до Дня визволення Гадяччини від
німецько-фашистських загарбників у навчальних закладах
району.
98. Проведення заходів з нагоди річниці прийняття Декларації
про державний суверенітет України у закладах освіти району.

Проведено
24.08.2019
Проведено
06.07.2019
Проведено
14.09.2019
Проведено
11.09.2019

Проведено
заходи
16.07.2019
99.Огляд готовності навчальних закладів до роботи у 2019- Проведено
2020 навчальному році.
з 12.08 по
20.08 2019
100.Участь у районній педагогічній конференції «Про підсумки Проведено
розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної 30.08.2019
освіти у 2018/2019 навчальному році та основні завдання на
2019/2020 навчальний рік».
101.Свято «Перший дзвоник» в загальноосвітніх навчальних Проведено
закладах.
02.09.2019
Проведено
102. Проведення акції до Дня усиновлення.
27.09.2019;
30.09.2019
ІV квартал
103. Проведення І (районного) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2019».
104.Проведення тематичних заходів, флеш-моби з нагоди Дня
Гідності та Свободи
105.Проведення заходів з нагоди Дня працівників сільського
господарства.
106.Заходи до Міжнародного Дня інвалідів.

Проведено
20-22.11.2019
Проведено
21.11.2019
Проведено
20.11.2019
Проведено
04.12.2019
107.Проведення заходів присвячених Дня захисника України та Проведено
Дня українського козацтва.
14.10.2019
108.Проведення заходів до Дня працівників соціальної сфери.
Проведено
01.11.2019
109.Районний
учнівський конкурс
знавців історії імені Проведено
Михайла Драгоманова.
16.11. 2019
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110.Проведення районного конкурсу учнівських творів на тему Проведено
«Мій життєвий вибір».
з 15.10.2019 по
15.12.2019.
111. Проведення ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного Проведено
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 23.11.2019
Шевченка».
112. Проведення ІІІ етапу Міжнародного конкурсу знавців Проведено
української мови імені Петра Яцика.
07.12.2019
113.Проведення заходів з нагоди Дня пам’яті
жертв Проведено
Голодоморів в Україні у навчальних закладах району
23.11.2019
114.Проведення заходів до Дня Збройних Сил України.
Проведено
06.12.019
115.Урочисті заходи з нагоди Дня працівників місцевого Проведено
самоврядування.
06.12.2019
116.Проведення заходів до дня Святого Миколая.
Проведено
19.12.2019
117.Проведення заходів з нагоди святкування Новорічних та Проведено
Різдвяних свят.
з 19.12.2019
по 14.01.2020
V. Проведення заходів ідеології державотворення
(щоквартально)
118.Проведення прес-конференцій голови та заступників Проведено
6
голови райдержадміністрації з найактуальніших економічних та прессоціально-політичних питань для представників засобів масової конференцій
інформації.
119.Проведення заходів з нагоди Дня Соборності України
Проведено
21.11.2019
120.Організація публікацій, статей у засобах масової Проведено
інформації, спрямованих на роз'яснення суті державної публікації статей
політики органів влади.
у засобах масової
інформації,
спрямованих на
роз'яснення суті
державної
політики органів
влади.
121.Інформування населення через засоби масової інформації Опубліковано:
щодо соціальної політики держави, соціального захисту Обласний
потерпілих на виробництві, актуальних питань охорони праці, інформаційно пенсійного забезпечення, призначення та виплати соціальних рекламний
компенсацій та гарантій, надання житлових субсидій, надання тижневик «Базар
пільг пільговим категоріям громадян та ін.
Медіа в Україні»
- 16 статей:
Міжрайонна
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щотижнева
громадськоінформаційна
газета « Рідне
місто Гадяч» - 27
статей
Знято
40
інформаційних
відеороликів, які
транслюються на
телеканалі
«Місто» та на
сайті Гадяцьких
новин двічі на
тиждень.
Щодня
публікуються
матеріали
на
сторінці
Управління
соціального
захисту
населення
Гадяцької
райдержадмініст
рації в соціальній
мережі
Facebook.
122.Виступи у засобах масової інформації щодо проведення Висвітлено
на
зовнішнього незалежного оцінювання.
веб-сайті відділу
освіти
та
у
соціальних
мережах.
123.Виступи в засобах масової інформації з питань соціального Опубліковано
захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності і в
мережі
безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень
Facebook
6
публікацій
І квартал
124.Організація відзначення у районі Дня Соборності України.

Проведено
22.01.2019
125.Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на Проведено
території інших держав.
15.02.2019
126.Проведення заходів з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні.
Проведено
20.02.2019
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127. Організація відзначення Дня Соборності України у Проведено
закладах освіти району.
22.01.2019
ІІ квартал
128.Проведення заходів до річниці Чорнобильської катастрофи. Проведено
26.04.2019
129.Проведення заходів з нагоди Дня пам’яті і примирення.
Проведено
09.05.2019
130.Проведення районного дитячого свята до Дня захисту Проведено
дітей.
31.05.2019
131.Підготовка та проведення урочистостей
з нагоди Проведено
відзначення Дня державної служби України.
21.06.2019
132.Підготовка та реалізація Плану заходів щодо відзначення Проведено
в районі Дня Конституції України.
28.06.2019
133. .Проведення заходів до Дня Європи в Україні у закладах Проведено
освіти району.
17.05.2019
134.Огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та Приймали участь
виховання у навчальних закладах
у підсумках
районного
огляду буклетів
на тему:
«Профілактика
жорстокості та
насильства у
шкільному
середовищі»
ІІІ квартал
135.Проведення заходів з відзначення Дня Державного прапора
України.
136.Підготовка та реалізація Плану заходів щодо відзначення в
районі Дня Незалежності України.
137.Організація та проведення акції «Школярик» до Дня знань
для дітей, які перебувають на обліку у службі у справах дітей
райдержадміністрації.
138.Проведення заходів «День знань» у закладах загальної
середньої освіти.
ІУ квартал

Проведено
23.08.2019
Проведено
24.08.2019
Проведено
29.08.201901.09.2019
Проведено
02.09.2019

139.Проведення заходів з відзначення Дня людей похилого Проведено
віку.
01.10.2019
140.Відзначення Дня працівників освіти.
Проведено
27.09.2019
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141.Проведення урочистостей з нагоди відзначення Дня
Українського козацтва.
142.Проведення заходів з нагоди відзначення 30-ї річниці
прийняття Конвенції ООН про права дитини.
143.Організація та проведення заходів до Дня Святого
Миколая.
144.Підготовка та відзначення Міжнародного Дня інвалідів.

Проведено
06.12.2019
Проведено:
20.11.2019
Проведено
19.12.2019
Проведено
04.12.2019
145.Заходи до Дня місцевого самоврядування.
Проведено
06.12.2019
146.Заходи до Дня працівників соціальної сфери.
Проведено
01.11.2019
147.Проведення заходів до Дня Збройних Сил України.
Проведено
06.12.2019
148.Проведення заходів до Дня Гідності та Свободи у Проведено
навчальних закладах району.
21.11.2019
149.Проведення заходів до Дня захисника України в закладах Проведено
освіти району.
06.12.2019
VІ. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації ними
повноважень органів виконавчої влади
150.Перевірка рішень сільських рад про бюджет на 2017 рік.
Проведено
перевірки
протягом року
151.Співпраця з постійними комісіями районної ради на етапі Постійна
підготовки та обговорення рішень, які мають вплив на співпраця
з
суспільно-політичну ситуацію в районі.
постійними
комісіями
районної ради на
етапі підготовки
та обговорення
рішень,
які
мають вплив на
суспільнополітичну
ситуацію
в
районі.
152.Моніторинг рішень сільвиконкомів щодо забезпечення Постійно
стабільності та прогнозованості суспільно-політичної ситуації. проводився
моніторинг
рішень
сільвиконкомів
щодо
забезпечення
стабільності та

19

153.Координація та моніторинг діяльності сільвиконкомів щодо
реалізації у районі заходів ідеології державотворення.

154.Надання методичної допомоги місцевим органам державної
виконавчої влади з питань організації виконання делегованих
повноважень органам місцевого самоврядування повноважень.

155.Аналіз актів виконавчих комітетів сільських рад,
прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень
органів виконавчої влади.

прогнозованості
суспільнополітичної
ситуації
Проводився
моніторинг
діяльності
сільвиконкомів
щодо реалізації у
районі
заходів
ідеології
державотворення
Постійно
надавалась
методична
допомога
місцевим
органам
державної
виконавчої влади
з
питань
організації
виконання
делегованих
повноважень
органам
місцевого
самоврядування
повноважень.
Проведено аналіз
актів виконавчих
комітетів
сільських
рад,
прийнятих
з
питань
здійснення
делегованих
повноважень
органів
виконавчої
влади.
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І квартал
156.Проведення аналізу та узагальнення інформації щодо Проведено аналіз
проведення засідань сільвиконкомів та прийняті на них та узагальнення
рішення.
інформації щодо
проведення
засідань
сільвиконкомів
та прийняті на
них рішення.
157.Періодична
перевірка стану здійснення посадовими Проведено
особами місцевого самоврядування та виконкомом Сарівської перевірку
сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої Акт
влади, передбачених Законом України «Про місцеве 29.03.2019
самоврядування в Україні».
ІІ квартал
158.Проведення аналізу та узагальнення інформації щодо Проведено аналіз
проведення засідань сільвиконкомів та прийняті на них та узагальнення
рішення.
інформації щодо
проведення
засідань
сільвиконкомів
та прийняті на
них рішення.
159.Періодична
перевірка стану здійснення посадовими Проведено
особами місцевого самоврядування та виконкомом Ціпківської перевірку
сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої Акт
влади, передбачених Законом України «Про місцеве від 25.04.2019
самоврядування в Україні».
160.Комплексна
перевірка стану здійснення посадовими Проведено
особами місцевого самоврядування та виконкомом Веприцької перевірку
сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої Акт
влади, передбачених Законом України «Про місцеве від 06.06.2019
самоврядування в Україні».
161.Періодична
перевірка стану здійснення посадовими Проведено
особами
місцевого
самоврядування
та
виконкомом перевірку
Вельбівської сільської ради делегованих повноважень органів Акт
виконавчої влади, передбачених Законом України «Про місцеве від 30.05.2019
самоврядування в Україні».
162.Періодична
перевірка стану здійснення посадовими Проведено
особами
місцевого
самоврядування
та
виконкомом перевірку
Плішивецької сільської ради делегованих повноважень органів Акт
виконавчої влади, передбачених Законом України «Про місцеве від 09.07.2019
самоврядування в Україні».
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ІІІ квартал
163.Проведення аналізу та узагальнення інформації щодо Проведено аналіз
проведення засідань сільвиконкомів та прийняті на них та узагальнення
рішення.
інформації щодо
проведення
засідань
сільвиконкомів
та прийняті на
них рішення.
164.Комплексної
перевірка стану здійснення посадовими Проведено
особами місцевого самоврядування та виконкомом Бобрицької перевірку
сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої Акт 27.07.2019
влади, передбачених Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
165.Періодична
перевірка стану здійснення посадовими Проведено
особами
місцевого
самоврядування
та
виконкомом перевірку
Мартинівської сільської ради делегованих повноважень органів Акт 09.08.2019
виконавчої влади, передбачених Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
166.Періодична
перевірка стану здійснення посадовими Проведено
особами місцевого самоврядування та виконкомом Лисіівської перевірку
сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої Акт 30.08.2019
влади, передбачених Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
ІУ квартал
167.Проведення аналізу та узагальнення інформації щодо Проведено аналіз
проведення засідань сільвиконкомів та прийняті на них та узагальнення
рішення.
інформації щодо
проведення
засідань
сільвиконкомів
та прийняті на
них рішення.
168.Періодична
перевірка стану здійснення посадовими Проведено
особами місцевого самоврядування та виконкомом Сосніівської перевірку
сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої Акт 27.09.2019
влади, передбачених Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
169.Підготовка та проведення засідань конкурсної комісії по Проведено
2
заміщенню вакантних посад державних службовців.
засідання
170.Проведення роботи по відбору потенційних кандидатів на Проведено
навчання у Харківському регіональному інституті Національної роботу,
академії державного управління при Президентові України та навчається
1
магістратурах при вищих навчальних закладах.
держслужбовець
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171.Забезпечити виконання плану – графіка підвищення Пройшли
кваліфікації державних службовців категорії Б-В в обласному навчання
24
Центрі підвищення кваліфікації.
державних
службовців
172.Забезпечити належну підготовку матеріалів при присвоєнні Підготовлено
почесних звань України, нагородження орденами та медалями матеріали
на
України, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, нагородження
обласної державної адміністрації та
грамотами районної
державної адміністрації та районної ради.
VІІІ. Взаємодія з центральними органами виконавчої влади щодо
вирішення соціально-економічних питань району
173. Вирішення питань по забезпеченню твердим паливом та Призначено
скрапленим газом
населення району по пільгах та субсидіях на пільги
на
опалювальний період 2019 року.
придбання
твердого палива
та скрапленого
газу в готівковій
формі по 135
домогосподарств
ах.
По
537
домогосподарств
ах
призначено
субсидію
на
тверде паливо та
скраплений газ
174.Вирішення питань по призначенню населенню житлових Призначено
субсидій на житлово-комунальні послуги на опалювальний субсидії
на
період 2019-2020 роки.
неопалювальний
період на оплату
житловокомунальних
послуг
1270
домогосподарств
та
2241
домогосподарств
–
на
опалювальний
період
ІХ. Перелік пропозицій щодо підготовки проектів регуляторних актів, що
плануються до виконання в районі.
175.Про встановлення середньої ціни на ритуальні послуги для Прийнято
забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій і розпорядження
інвалідів війни.
голови
райдержадмініст
рації 19.12.2018
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176.Про організацію оплачуваних робіт у 2019 році.

Керівник апарату
райдержадміністрації

№759,
зареєстровано в
Головному
територіальному
управлінні
юстиції в
Полтавській
області
26.12.2018 року
за №332/3113
Прийнято
розпорядження
голови
райдержадмініст
рації 17.12.2018
№744,
зареєстровано в
Головному
територіальному
управлінні
юстиції в
Полтавській
області
26.12.2018 року
за №327/3108

Л.М. Панченко

