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ЗАТВЕРДЖУЮ
Виконувач
обов’язків
голови райдержадміністрації
С.М.Бондаренко

№ 193

Зміст заходу

Звіт про виконання плану роботи
районної державної адміністрації
за ІV квартал 2019 року
Відмітка про
Термін
виконання
виконання

Відповідальні
виконавці

І. Питання, що плануються для розгляду районною радою
1.Про внесення змін до Розглянуто
Про
мірі Бондаренко С.М.
районного бюджету на 2019 на
55
сесії скликання Шаповал О.І.
рік.
сьомого
сесії
Кулик О.І.
скликання
24.12.2019
2. Про затвердження звіту Розглянуто
Про
мірі Бондаренко С.М.
про виконання районного на
55
сесії скликання Шаповал О.І.
бюджету
за
9
місяців сьомого
сесії
Кулик О.І.
2019 року.
скликання
24.12.2019
3.Про районний бюджет на Розглянуто
Грудень
Бондаренко С.М.
2020 рік.
на
55
сесії
Шаповал О.І
сьомого кликання
Кулик О.І.
24.12.2019
4.Про
затвердження Розглянуто
грудень
Бондаренко С.М.
Програми економічного та на 55
сесії
Шаповал О.І.
соціального
розвитку сьомого
Оришко А.О.
Гадяцького району на 2020 скликання
рік.
24.12.2019
ІІ. Питання, які будуть розглядатися на щотижневих нарадах у голови
райдержадміністрації
Проведено 8 щотижневих нарад голови райдержадміністрації, на яких розглянуто 39
питань, з них 3 – про хід виконання розпоряджень голів облдержадміністрації та
райдержадміністрації, 1- соціальна сфера, 3 – виконання законів України та районних
програм,
3 - питання „Про виконання актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень
голів обласної та районної державної адміністрації, 6- питань робота із зверненнями
громадян відповідно до вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
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конституційного права на звернення до органів держави».
ІІІ. Питання для розгляду на засіданнях колегії районної державної
адміністрації
5.Про
підсумки Розглянуто
жовтень
Бондаренко С.М.
економічного і соціального 29.10.2019
Шаповал О.І.
розвитку та бюджету району Протокол №10
Опришко А.О.
за 9 місяців 2019 року.
Кулик О.І.
6.Про
стан
підготовки
закладів
культури
Гадяцького району до роботи
в осінньо-зимовий період
2019/2020 років.
7.
Про
хід
виконання
Програми
соціального
захисту осіб з обмеженими
фізичними можливостями на
2013-2020 роки.
8.Про
призначення
державних
соціальних
допомог у 2019 році.
9.Про організацію створення
Центрів
надання
адміністративних послуг в
об’єднаних територіальних
громадах
10.Про закінчення комплексу
осінньо- польових робіт в
агропромисловому комплексі
району в 2019 році
11.Про організацію заходів
службою у справах дітей по
попередженню соціального
сирітства через роботу з
дітьми, які опинились у
складних
життєвих
обставинах
12.Про підсумки роботи
цивільного
захисту
населення у 2019 році та
визначення основних завдань
на 2020 рік.
13.Про
призначення
житлових
субсидій
на

Розглянуто
29.10.2019
Протокол №10

Жовтень

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Розглянуто
29.10.2019
Протокол №10

жовтень

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

Розглянуто
26.11.2019
Протокол №11
Розглянуто
26.11.2019
Протокол №11

листопад

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

листопад

Шаповал О.І.
Огілько Ю.В.

Розглянуто
26.11.2019
Протокол №11

Листопад

Шаповал О.І.
Опришко А.О.

Розглянуто
24.12.2019
Протокол №12

листопад

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.М.

Розглянуто
24.12.2019
Протокол №12

Грудень

Бондаренко С.М.
Кеда А.М.

Розглянуто
24.12.2019

грудень

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.
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опалювальний період 2019- Протокол №12
2020 років відповідно до
14.Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
06.08.2014
№409
«Про
встановлення
державних
соціальних стандартів
у
сфері житлово-комунального
обслуговування».
15.Про стан поводження з Розглянуто
грудень
Шаповал О.І.
твердими
побутовими 24.12.2019
Пивоварова Т.Д.
відходами в Гадяцькому Протокол №12
районі відповідно до Закону
України «Про відходи».
ІУ. Питання, які будуть розглядатися на галузевих нарадах і семінарах
16.Про підсумки
економічного і соціального
розвитку та бюджету району
за 9 місяців 2019 року

Розглянуто
24.10.2019.
Протокол №11

жовтень

Бондаренко С.М.
Шаповал О.І.
Опришко А.О.

17.Про підбиття підсумків
збирання урожаю пізніх
культур
18.Про
зміни реквізитів
рахунків для обліку
надходжень до державного
бюджету
за
кодом
класифікації
доходів
бюджету,що відкриваються з
01 жовтня 2019 року
в
розрізі районів та міст
обласного
значення
Полтавської області
19. Про стан підготовки
закладів освіти району до
опалювального сезону
20.Про підготовку закладів
культури району до роботи в
осінньо- зимовий період
2019-2020
року
та
встановлення
альтернативних
видів
опалення
21.Про стан впровадження

Розглянуто
28.11.2019
Протокол № 14
Розглянуто
09.10.2019
протокол №9

жовтень

Шаповал О.І.
Опришко А.О.

жовтень

Шаповал О.І.
Огілько Ю.В.

Розглянуто
11.10.2019
Протокол № 4
Розглянуто
29.10.2019
Протокол № 5

Розглянуто
17.10.2019

Жовтень
жовтень

Жовтень

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.
Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Бондаренко С.М.
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в області з 1 жовтня 2019 Протокол № 6
року
механізму надання
пільг на оплату житловокомунальних послуг
у
грошовій
( готівковій та
безготівковій) формі .
22.Семінар клубних
Розглянуто
працівників по вокально29.10.2019
хоровому жанр: «Про стан
Протокол № 5
розвитку вокально-хорового
жанру у закладах культури
Гадяцького району. Плани та
завдання щодо роботи
керівників аматорських
колективів даного жанру з
урахуванням сучасних
тенденцій»
23. Нарада з головами та Розглянуто
секретарями сільвиконкомів 13.11.2019,
по
питанню
захисту протокол №3
житлових та майнових прав
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених батьківського
піклування

Тарасенко В.Ю.

жовтень

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

листопад

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.М.

24. Про хід виконання робіт з
ремонту доріг в Гадяцькому
районі за 9 місяців 2019 року
25.Про діючі програми в
рамках підтримки аграрного
сектору
26. Про стан підготовки та
особливості
проведення
зовнішнього не залежного
оцінювання у 2020 році.

Розглянуто
14.11.2019.
Протокол №12
Розглянуто
18.11.2019.
Протокол №13
Розглянуто
13.12.2019
Протокол №5

листопад

Шаповал О.І.
Опришко А.О.

листопад

Шаповал О.І.
Опришко А.О.

листопад

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

27.Семінар
бібліотечних
працівників
району:
«Звітність
бібліотек
центральної
бібліотечної
системи про роботу в 2019
році та планування на 2020
рік»
29.Про
співпрацю
з

Розглянуто
17.11.2019
Протокол № 6

Листопад Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Розглянуто
07.11.2019

листопад

Бондаренко С.М.
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громадськими організаціями Протокол № 7
Тарасенко В.Ю.
щодо соціального захисту
пільгової
категорії
населення.
30.Про порядок подання Розглянуто
листопад Шаповал О.І.
нормативно-правових актів 13.11.2019
Огілько Ю.В.
на державну реєстрацію до протокол №10
Головного територіального
управління
юстиції
у
Полтавській
області,
проведення їх державної
реєстрації біснесу
31.Про
організоване Розглянуто
Грудень
Бондаренко С.М.
закінчення 1 семестру 2019- 19.12.2019
Зливко Л.О.
2020 навчального року у Протокол № 6
закладах освіти району.
У. Питання, які будуть розглядатися на оперативно-розпорядчих нарадах у
заступників голови райдержадміністрації
32.Про підсумки
Розглянуто
жовтень
Шаповал О.І.
економічного і соціального
08.10.2019
Опришко А.О.
розвитку та бюджету району Протокол №33
за 9 місяців 2019 року
33.Про
хід
виконання Розглянуто
жовтень
Шаповал О.І.
Програми
розвитку
та 22.10.2019
Опришко А.О.
підтримки
аграрного Протокол №34
комплексу
Гадяцького
району за пріоритетними
напрямками на 2016-2020
роки за звітний період
34.Про
запровадження Розглянуто
жовтень
Шаповал О.І.
надання послуг
29.10.2019
Огілько Ю.В.
Міністерства
внутрішніх протокол №35
справ України через Центр
надання
адміністративних
послуг
35.Про стан поводження з Розглянуто
Жовтень Шаповал О.І.
твердими
побутовим 01.10.2019
Пивоварова Т.Д.
відходами
Протокол № 22
36. Про охоплення дітей і Розглянуто
Жовтень Бондаренко С.М.
підлітків шкільного віку 12.11.2019
Зливко Л.О.
різними формами навчання.
Протокол № 39
37.Про підготовку заходів,
Розглянуто
жовтень
Бондаренко С.М.
присвячених Дню
08.10.2019
Труш Л.В.
українського козацтва, Дню
Протокол №37

6
захисника України
38.Надання
пільг
на
житловокомунальні
послуги окремим категоріям
громадян у 2019 році.
39.Про стан використання
коштів субвенції державного
бюджету
місцевим
бюджетом на виплату всіх
видів соціальної допомоги,
пільг, субсидій за І півріччя
2019 року.
40.Про результати роботи
служби у справах дітей
райдержадміністрації
з
дітьми, які перебувають в
складних
життєвих
обставинах
41.Про співпрацю
з
об’єднаними
територіальними громадами
у 2019 році.
42.Про
хід
виконання
Програми
часткового
відшкодування
кредитів,
залучених
фізичними
особами на впровадження
енергозберігаючих заходів на
2017-2020 роки
43.Про підсумки виконання
ремонтних
робіт
на
автомобільних
дорогах
району за 9 місяців 2019
року.
44.Про хід виконання
Програми розвитку малого і
середнього підприємництва в
районі на 2018-2020 роки.
45.Про закінчення комплексу
осінньо- польових робіт в
агропромисловому комплексі
району в 2018 році
46.Про підготовку закладів
культури району до

Розглянуто
30.09.2019
Протокол № 38

Жовтень

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю

Розглянуто
22.10.2019
Протокол № 38

Жовтень

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Розглянуто
12.11.2019
Протокол №39

жовтень

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.М.

Розглянуто
07.11.2019
Протокол №7

Листопад

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Розглянуто на
05.11.2019
Протокол №36

листопад

Шаповал О.І.
Опришко А.О.

Розглянуто
26.11.2019
Протокол №37

листопад

Шаповал О.І.
Опришко А.О.

Розглянуто
10.12.2019
Протокол №39

листопад

Шаповал О.І.
Опришко А.О.

Розглянуто
03.12.2019
Протокол №38

листопад

Шаповал О.І.
Опришко А.О.

Розглянуто
12.11.2019

Листопад

Бондаренко
Труш Л.В.

С.М.
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урочистостей та святкових
заходів з нагоди дня
працівників сільського
господарства та переробної
промисловості
47.
Про
організацію
підвезення
учнів
та
педагогічних працівників.
48.Про
стан
захисту
житлових прав дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, та
осіб з їх числа.
49.Про підготовку закладів
культури до відзначення 240річчя від дня народження
засновника ракетобудування
О.Д. Засядька
50.Про хід виконання
районної програми «Питна
вода Гадяччини 2017-2020
роки»
51.Про стан
призначення
житлових субсидій
на
опалювальний період 20182019 років.
53.Про стан
виконання
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
31.03.2015 № 179 «Про
затвердження
Порядку
використання
коштів,
передбачених у державному
бюджеті для
здійснення
заходів із соціальної та
професійної
адаптації
учасників антитерористичної
операції
(крім
військовослужбовців,
звільнених у запас або
відставку)» у 2019 році.
54.Про влаштування одиноких
громадян в будинки - інтернати.

Протокол № 39

Розглянуто
19.11.2019
Протокол № 40
Розглянуто
26.11.2019
Протокол 41

Листопад

Бондаренко С.М.

листопад

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.М.

Розглянуто
12.11.2019
Протокол № 39

листопад

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Розглянуто
17.12.2019
Протокол № 40

Листопад

Шаповал О.І.
Пивоварова Т.Д.

Розглянуто
03.12.2019
Протокол № 42

Грудень

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Розглянуто
10.12.2019
Протокол № 43

Грудень

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Розглянуто
10.12.2019
Протокол № 43

грудень

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Зливко Л.О.
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грудень
Шаповал О.І.
55.Про
стану державної Розглянуто
Огілько Ю.В.
реєстрації права власності на 24.12.2019
нерухоме майно та їх протокол №41
обтяжень, формування та
зберігання
реєстраційних
справ
56.Про
проведення Розглянуто
грудень
Бондаренко С.М.
районного дитячого свята 17.12.2019
Воронцова Л.М.
для дітей-сиріт та дітей, Протокол № 44
позбавлених батьківського
піклування до Дня Святого
Миколая
57.Про
проведення Розглянуто
грудень
Бондаренко С.М.
районного дитячого свята 17.12.2019
Воронцова Л.М.
для дітей-сиріт та дітей, Протокол № 44
Труш Л.В.
позбавлених батьківського
піклування до Дня Святого
Миколая
58.Про підготовку закладів Розглянуто
грудень
Бондаренко С.М.
культури
району
до 17.12.2019
Труш Л.В.
відзначення Новорічних та
Протокол № 44
Різдвяних свят
59. Про організацію роботи Розглянуто
Бондаренко С.М.
Грудень
та результативність роботи 17.12.2019
Зливко Л.О.
гуртків районного будинку Протокол № 44
дитячої
та
юнацької
творчості
У1. Проведення організаційно-масових заходів
60.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
райдержадміністра
ції
61.Здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації державних Пройшли
службовців
апарату
та
структурних
підрозділів навчання 6
райдержадміністрації.
державних
службовців
62.Проведення заходів до Дня пам'яті жертв Голодомору в
Проведено
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Україні у закладах освіти району.
22-23.11.2019
63. Відзначення Дня українського козацтва в закладах освіти Проведено
району.
14.10.2019
64. Проведення заходів до Дня народження Л.М.Духова.
Проведено
06.12.2019
65. Проведення зустрічей з учасниками бойових дій до Дня
Проведено
Збройних Сил України та Дня Захисника України.
06.12.2019.
65. Проведення заходів до Дня народження О.Д.Засядька в
Проведено
закладах освіти району.
24.11.2019
66.Проведення моніторингу з питань погашення заборгованості Проводиться
із заробітної плати в розрізі підприємств, установ .
11,21 числа
67.Засідання комісії для вирішення спірних питань щодо Проведено
призначення субсидій, державних соціальних допомог та пільг. 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
68.Засідання районної тимчасової комісії з питань і погашення Проведено:
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 25.10.2019
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
Протокол № 10;
29.11.2019
Протокол № 11;
20.12.2019
Протокол № 12.
69.Засідання комісії для розгляду питань, пов’язаних із Засідання комісії
встановленням статусу учасника війни. Відповідно до Закону не проводилося за
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального відсутності
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захисту».
70.Засідання комісії з вирішення
питань проведення
безоплатного
капітального ремонту власних
житлових
будинків і квартир осіб,що мають право на таку пільгу.
71.Засідання комісії з розгляду питань надання грошової
допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам .
72. Засідання комісії з питань призначення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

звернень.
Засідання комісії
не проводилося за
відсутності
звернень.
Засідання комісії
не проводилося за
відсутності
звернень.
Проведено
11.10.2019
Протокол № 21;
23.10.2019
Протокол № 22;
31.10.2019
Протокол № 23;
08.11.2019
Протокол № 24;
22.11.2019
Протокол № 25;
06.12.2019
Протокол № 26;
20.12.2019
Протокол № 27;
27.12.2019
Протокол № 28
Засідання комісії
не проводилося за
відсутності
звернень.

73.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
74.Засідання комісії щодо розгляду заяв членів сімей Засідання комісії
загиблих
військовослужбовців та інвалідів про виплату не проводилося за
грошової компенсації.
відсутності
звернень.
75.Засідання
комісії з питань
формування пропозицій Засідання комісії
стосовно потреби щодо спрямування субвенції за напрямами не проводилося за
та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету відсутності
місцевим бюджетам
звернень.
76.Засідання Координаційної ради у справах дітей при Проведено
райдержадміністрації.
22.11.2019,
Протокол № 4
77.Засідання комісії з питань прав захисту дитини при Проведено
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райдержадміністрації.

78. Забезпеченням належних умов для повноцінного утримання
та виховання дітей у прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу.

79.Проведення перевірки умов утримання та виховання дітей у
сім’ях опікунів, піклувальників та усиновителів
80.Рейди по перевірці умов проживання та виховання дітей, що
проживають у сім’ях, які опинилися у складних життєвих
обставинах
81.Проведення заходів з нагоди відзначення 30-ї річниці
прийняття Конвенції ООН про права дитини
81.Проведення заходів до Дня українського козацтва, Дню
захисника України в закладах культури району
82. Тематичні заходи, присвячені Дню Гідності та Свободи

24.10.2019;
Протокол № 8
15.11.2019
Протокол № 9
Проведено
обстеження умов
проживання дітей
в
6 прийомних
сім’ях
та
1
дитячому будинку
сімейного типу
Проведено
6
перевірок
Проведено :
09.12.2019;
17.12.2019;
20.12.2019
Проведено :
09.12.2019;
17.12.2019;
20.12.2019
Проведено
13,14.10.2019
Проведено
21.11.2019

Жовтень
83.Проведення благодійних заходів з нагоди Міжнародного Проведено
Дня людей похилого віку.
01.10.2019
84.Проведення заходів до Дня працівників освіти.
Проведено
27.09.2019
85. Проведення зустрічей з учасниками бойових дій до Дня
Проведено
Збройних Сил України та Дня Захисника України.
05-06.12.2019
Листопад
86.Проведення заходів до Дня працівників соціальної сфери
Проведено
01.11.2019
87.Проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом Проведено
у закладах освіти району.
02.12.2019
Грудень
88.Проведення заходів до Дня Святого Миколая.
Проведено
19.12.2019
89.Проведення заходів
з відзначення Міжнародного Дня Проведено
інвалідів.
04.12.2019
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VІІ. Проведення заходів ідеології державотворення
Протягом кварталу
90.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
райдержадміністра
ції (за планами цих
органів).
91.Організація публікацій, статей у засобах масової інформації, Організовано
спрямованих на роз'яснення суті державної політики органів публікацію, статей
влади.
у засобах масової
інформації,
спрямованих
на
роз'яснення
суті
державної
політики органів
влади.
92.Інформування населення через засоби масової інформації Опубліковано в
щодо соціальної політики держави, соціальної політики, обласному
призначення та виплати соціальних компенсацій та гарантій, інформаційно
надання житлових субсидій, надання пільг пільговим рекламному
категоріям громадян.
тижневику «Базар
Медіа в Україні» 7 статей:
Міжрайонному
щотижневику
громадськоінформаційна
газета
« Рідне
місто Гадяч» -7
статей:
Знято 11
інформаційних
відеороликів,
які транслювалися
на телеканалі
«Місто» та на сайті
Гадяцьких новин
двічі на тиждень.
Щодня
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публікуються
матеріали
на
сторінці
Гадяцької
райдержадміністра
ції в соціальній
мережі
Facebook.
93 Виступи в засобах масової інформації та соціальній мережі Опубліковано
в
Facebook з питань соціального захисту дітей, запобігання мережі Facebook
дитячій бездоглядності і безпритульності
( 6 публікацій)
94.Проведення заходів до Дня українського козацтва, Дню Проведено
захисника України
05-06.2019
Жовтень
95.Проведення благодійних заходів з нагоди Міжнародного Проведено
Дня людей похилого віку.
01.10.2019
96.Проведення заходів до Дня працівників освіти
Проведено
27.09.2019
Листопад
97.Проведення урочистостей по відзначенню Дня працівників Проведено
сільського господарства та переробної промисловості.
16.11.2019
98. Проведення заходів з нагоди Дня пам’яті жертв
Проведено
Голодоморів в Україні у закладах освіти району.
22-23.11.2019
99.Урочисті та тематичні заходи присвячені 240-річчю від дня Проведено
народження О.Д. Засядька – засновника вітчизняного 24.11.2019
ракетобудування
Грудень
100.Проведення заходів, присвяченого Дню місцевого Проведено
самоврядування.
06.12.2019
101. Проведення зустрічей з учасниками бойових дій, уроків Проведено
мужності, підготовка тематичних книжкових виставок, 05-06.12.2019
конкурсів, змагань, святкових концертів до Дня Збройних Сил
України та Дня захисника України..
102.Про ведення заходів до Дня Святого Миколая.
Проведено
19.12.2019
103.Проведення заходів з нагоди святкування Новорічних та Проведено
Різдвяних свят.
19.12.2019.14.01.2020
УІІІ. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації ними
повноважень органів виконавчої влади
104.Перевірка рішень сільських рад про бюджет на 2018 рік.
Не проводилась
105.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
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106.Моніторинг рішень сільвиконкомів щодо забезпечення
стабільності та прогнозованості суспільно-політичної ситуації в
районі.

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

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

109.Періодична перевірка стану здійснення посадовими
особами
місцевого
самоврядування
та
виконкомом
Харківецької сільської ради делегованих повноважень органів
виконавчої влади, передбачених Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні».

комісіями
районної ради на
етапі підготовки та
обговорення
рішень
Проведено
моніторинг рішень
сільвиконкомів
щодо забезпечення
стабільності
та
прогнозованості
суспільнополітичної
ситуації в районі.
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.
Проведено
Акт 05.11.2019
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ІХ. Документи, які будуть розглядати в порядку контролю у заступників
голови райдержадміністрації
110.Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.06.2019 Розглянуто
№938 «Про затвердження обласного плану заходів із 10.12.2019
погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах Протокол № 43
області».
111.Рішення ІІІ сесії сьомого скликання від 02.09.2016 «Про Розглянуто
затвердження районної програми «Шкільний автобус на 2016- 19.11.2019
2020 роки.»
Протокол №40
112.Указ Президента України від 13.11.2014 №872/2014 «Про Розглянуто
День Гідності та Свободи»
17.12.2019
Протокол №44
113.Доручення голови обласної державної адміністрації від Розглянуто
25.01.2016 року «Про обласну Програму розвитку туризму і 17.12.2019
курортів на 2016-2020 роки»
Протокол №44
114.Наказ
Управління
культури
Полтавської Розглянуто
облдержадміністрації «Про план роботи Управління культури 17.12.2019
Полтавської обласної державної адміністрації на 2019 рік»
Протокол №44
115.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 Розглянуто
№ 998-р «Про заходи з увічнення пам'яті захисників України на 17.12.2019
період до 2020 року»
Протокол №44
116.Рішення Координаційної ради у справах дітей Розглянуто
облдержадміністрації від 23.07.2019 №1 « Про стан житлових 10.12.2019,
та майнових прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського Протокол № 43
піклування, та осіб з їх числа»
117.Лист служби у справах дітей облдержадміністрації від
Розглянуто
02.01.2013№ 01-37/01 « Звіт про функціонування дитячих
10.12.2019,
будинків сімейного типу та прийомних сімей»
Протокол № 43
118.Лист
Департаменту
будівництва, містобудування і Розглянуто
архітектури
та
житлово-комунального
господарства 07.11.2019
облдержадміністрації від 21.01.2019
№06.3-18/299 щодо Протокол №20
моніторингу стану продовження та прийняття місцевих
програм з відшкодування частини відсотків за кредитами,
залученими населенням на впровадження енергоефективних
заходів на 2019 рік
119.Розпорядження голови районної державної адміністрації Розглянуто
від 02.08.2019 року №152 «Про підсумки економічного і 24.10.2019
соціального розвитку та виконання бюджету району за I Протокол №19
півріччя 2019 року».
120.Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.07.2017 Розглянуто
№473 «Про хід виконання Програми розвитку та підтримки 10.09. 2019
аграрного
комплексу
Полтавщини
за
пріоритетними Протокол №21
напрямками на період до 2020 року»
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121.Доручення
виконувача
обов’язків
голови Розглянуто
райдержадміністрації від 20.08.2019 року «Про підсумки 24.10. 2019
збирання ранніх зернових культур в сільськогосподарських Протокол №19 .
підприємствах району»
122.Лист
Департаменту агропромислового розвитку Розглянуто
облдержадміністрації від 19.02.2019 року № 01-38/ щодо 28.11. 2019
обсягів коштів, передбачених у районному бюджеті для Протокол №22
надання фінансової підтримки розвитку підприємств
агропромислового комплексу.
123.Розпорядження голови обласної державної адміністрації від Розглянуто
03.12.2018р. №1016 «Про план заходів щодо реалізації в 24.12.2019
Полтавській області Концепції розвитку електронного Протокол №41
урядування в Україні на 2018-2020 роки.»
123.Лист Департаменту економічного розвитку, торгівлі та Розглянуто
залучення інвестицій облдержадміністрації щодо моніторингу 24.12.2019
функціонування центрів надання адміністративних послуг
Протокол №41
124.Лист Департаменту економічного розвитку, торгівлі та Розглянуто
залучення інвестицій облдержадміністрації щодо забезпечення 24.12.2019
належної роботи центру надання адміністративних послуг та Протокол №41
запровадження в ньому електронного документообігу
125.Розпорядження голови
облдержадміністрації від Проведено
18.01.2017 №26 «Про заходи щодо поводження з твердими 08.10.2019
побутовими відходами на території району»
Протокол № 33
126.Розпорядження голови
облдержадміністрації від Проведено
25.03.2016 № 118 «Про заходи щодо забезпечення територій 05.11.2019
області містобудівною документацією»
Протокол № 36
127.Розпорядження голови
облдержадміністрації
від Проведено
31.01.2017 №69 «Про забезпечення створення інформаційного 26.11.2019
порталу Полтавщини "Будуємо прозоро!"
Протокол № 37
128.Лист департаменту будівництва, містобудування і Проведено
архітектури
та
житлово-комунального
господарства 10.12.2019
облдержадміністрації від 23.02.2018 № 03-09/3.868 «Про Протокол № 39
інформування щодо проведення перевірок об’єктів соціальної
сфери»
Х. Вивчення, узагальнення і поширення в районі нових форм та методів
роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств і
організацій різних форм власності
129.Вивчення та узагальнення і поширення в районі нових Вивчено та
форм та методів роботи аматорських колективів Петрівсько- узагальнено нові
Роменської об»єднаної територіальної громади, участь в форми та методи
обласних та районних заходах.
роботи
аматорських
колективів
Петрівсько-
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Роменської
об’єднаної
територіальної
громади та
розглянуто на
нараді працівників
культури району
18.12.2019
130. Вивчення та узагальнення нових форм та методів роботи у Вивчено
та
закладу дошкільної освіти «Барвінок» с.Веприк.
узагальнено нові
методи роботи у
ЗДО
«Барвінок»
Веприцької
сільської
ради
28.11.2019
131.
Вивчення та узагальнення нових форм роботи
у Вивчено
та
Соснівській загальноосвітній школі I-II ст.
узагальнено нові
методи роботи у
Соснівській
загальноосвітній
школі I-II ст. з
21.10.2019
по
25.11.2019
Керівник апарату
райдержадміністрації

Л.М.Панченко

