10.04.2020 №02-156/2/2
ЗАТВЕРДЖУЮ
Виконувач обов’язків
голови райдержадміністрації
С.БОНДАРЕНКО

Зміст заходу

Звіт про виконання плану роботи
районної державної адміністрації
за І квартал 2020 року
Відмітка про
Термін
виконання
виконання

Відповідальні
виконавці

І. Питання, що плануються для розгляду районною радою
1.Про затвердження звіту Розглянуто
По
мірі Бондаренко С.М.
про виконання районного Друге
пленарне скликання Шаповал О.І.
бюджету за
2019 рік.
засідання 35 сесії сесії
Кулик О.І.
сьомого
скликання
21.02.2020
2.Про внесення змін до Розглянуто
По
мірі Бондаренко С.М.
районного бюджету на 2020 Друге
пленарне скликання Шаповал О.І.
рік.
засідання 35 сесії сесії
Кулик О.І.
сьомого
скликання
21.02.2020
3.Про внесення змін до Розглянуто
По мірі
Бондаренко С.М.
районної цільової Програми п’ятдесят третьою скликання Тарасенко В.Ю.
покращення
соціального сесією
сьомого сесії
обслуговування
найбільш скликання
вразливих верств населення 21.12.2019
району на 2018-2020 роки.
ІІ. Питання, які будуть розглядатися на нарадах у голови
райдержадміністрації
Проведено 6 нарад у виконувача обов’язків голови райдержадміністрації, на яких
розглянуто 29 питань, з них 2 – про хід виконання розпоряджень голів
облдержадміністрації та райдержадміністрації, 4- соціальна сфера, 6- виконання
стану техногенно-екологічної безпеки 3 - питання
„Про виконання законів
України, 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
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заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на
звернення до органів держави» та ін..
ІІІ. Питання для розгляду на засіданнях колегії районної державної
адміністрації
5.Про підсумки роботи із Розглянуто
січень
Панченко Л.М.
зверненнями громадян за 21.01.2020
Ботінок Т.Ф.
2019 рік.
Протокол №1
6.Про стан виконавської Розглянуто
січень
Панченко Л.М.
дисципліни за підсумками 21.01.2020
Ботінок Т.Ф.
2019 року.
Протокол №1
7.Про виконання плану
Розглянуто
лютий
Бондаренко С.М.
роботи з персоналом за 2019 21.01.2020
Шершень М.П.
рік.
Протокол №1
8.Про підсумки виконання Розглянуто
Лютий
Бондаренко С.М.
бюджету за 2019 рік.
28.02.2020
Шаповал О.І.
Протокол №2
Кулик О.І.
9.Про стан призначення Розглянуто
Лютий
Бондаренко С.М.
субсидій на тверде паливо та 28.02.2020
Тарасенко В.Ю.
скраплений газ у 2019 році. Протокол №2
10.Про підсумки роботи Розглянуто
березень
Бондаренко С.М.
закладів
культури 13.03.2020
Труш Л.В.
Гадяцького
району
по Протокол №3
національно-патріотичному
вихованню населення за I
квартал та перспективний
план роботи на II квартал
2020 року
11.Про стан забезпечення Розглянуто
березень
Шаповал О.І.
населених
пунктів 28.02.2020
Пивоварова Т.Д.
Гадяцького
району Протокол №2
містобудівною
документацією.
12. Про хід виконання Розглянуто
Березень
Бондаренко С.М.
заходів
щодо
реалізації 13.03.2020
Зливко Л.О.
Концепції
національно- Протокол №3
патріотичного
виховання
дітей і молоді на 2016 —
2020 роки.
14. Про роботу служби у Розглянуто
Березень
Бондаренко С.М.
справах
дітей 13.03.2020
Воронцова Л.М.
райдержадміністрації
з Протокол №3
питань соціального захисту
дітей, які перебувають на
обліку в службі
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ІV. Питання, які будуть розглядатися на галузевих семінарах та нарадах
15. Про підсумки ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін
у 2019/2020 навчальному
році та участь у обласних
олімпіадах.
15. Про організаційні заходи
щодо
проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання
навчальних
досягнень учнів у 2019 –
2020 навчальному році.
16.
Про
організацію
проведення
атестації
керівників та педагогічних
працівників.
17.Про
оновлення
програмного
забезпечення
18.Єдиного
державного
реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань.
19.
діяльності бібліотек
центральної
бібліотечної
системи
у 2019 році та
головні
орієнтири
для
сучасної бібліотеки у 2020
році
20..Про
організацію
проведення
атестації
керівників та педагогічних
працівників.
21.Нарада щодо діяльності
органів опіки та піклування
сільвиконкомів у 2019 році.
22. нормативно грошову
оцінку земельних ділянок у
2020 році
23.Про
управлінське
та
методичне
забезпечення
організованого
закінчення
навчального
року
та

Розглянуто
31.01.2020
Протокол №1

Січень

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

Розглянуто
31.01.2020
Протокол №1

Січень

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

Розглянуто
11.02.2020
Протокол №2

Лютий

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

Розглянуто
15.01.2020
протокол №1

Січень

Шаповал О.І.
Огілько Ю.В.

Розглянуто
12.02.2020
Протокол №1

Лютий

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Розглянуто
11.02.2020
Протокол №2

Лютий

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

Розглянуто
Лютий
13.01.2020
Протокол №1
Розглянуто
Лютий
14.02.2020
протокол №2
Розглянуто
Березень
13.03.2020
(в
онлайн режимі)
Протокол №3

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.М.
Шаповал О.І.
Огілько Ю.В.
Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.
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підготовки до проведення
державної
підсумкової
атестації в закладах освіти.
24.Семінар-нарада «Про стан
підготовки закладів культури
Гадяцького
району
до
проведення творчого звіту
аматорських колективів та
семінар-практикум
по
організації
культурнодозвіллєвої
діяльності
закладів
культури
об’єднаних територіальних
громадах
25.Семінар «Бібліотека та
громада.
Новий
курс
взаємодії»

У зв’язку з
карантином
нараду
перенесено.

Березень

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

У зв’язку з
Березень
Бондаренко С.М.
карантином
Труш Л.В.
секмінар
перенесено.
V. Питання, які будуть розглядатися на оперативно-розпорядчих нарадах у
заступників голови райдержадміністрації
26.Про підготовку закладів
Розглянуто
Січень
Бондаренко С.М.
культури Гадяцького району 14.01.2020
Труш Л.В.
до проведення тематичних
Протокол №1
заходів з нагоди Дня
Соборності України та Дня
пам’яті героїв Крут
27.Про
зміну
розміру Розглянуто
Січень
Шаповал О.І.
адміністративного збору за 28.01.2020
Огілько Ю.В.
надані платні послуги у сфері протокол №3
нерухомості,
бізнесу
та
земельних відносин
28.Про поточні питання по Розглянуто
Січень
Шаповал О.І.
місцевих
бюджетах 14.01.2020
Кулик О.І.
Гадяцького району
протокол № 1;
21.01.2020
протокол № 2;
28.01.2020
протокол № 3;
04.02.2020
протокол № 4;
11.02.2020
протокол № 5;
18.02.2020
протокол № 6;
25.02.2020
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протокол № 7;
03.03.2020
протокол № 8;
10.03.2020
протокол № 9;
17.03.2020
протокол № 10;
24.03.2020
(в
режимі онлайн)
протокол № 11.
Січень
29.Про
хід
виконання Розглянуто
розпорядження
голови 21.01.2020
обласної
державної Протокол № 2
адміністрації від 30.03.2018
№ 259 « Про обласний План
заходів на 2018
рік з
реалізації
Стратегії
подолання бідності »
30.
Про
організацію Розглянуто
Січень
харчування учнів у закладах 28.01.2020
освіти району
Протокол №3
31.Про стан забезпечення Розглянуто
Січень
населених
пунктів 04.02.2020
Гадяцького
району Протокол № 4
містобудівною
документацією
32.Про результати роботи Розглянуто
січень
служби у справах дітей 28.01.2020
райдержадміністрації
з Протокол №3
дітьми, які перебувають в
складних
життєвих
обставинах
33.Про стан призначення Розглянуто
Лютий
державної
соціальної 04.02.2020
допомоги малозабезпеченим Протокол № 4
сім’ям, до складу яких
входять
непрацюючі
працездатні
особи,
вичерпність вжитих такими
особами
заходів
щодо
працевлаштування, зокрема,
шляхом участі у пілотному
проекті « Рука допомоги ».
34.Про
особливості Розглянуто
Лютий
підготовки
проведення 11.02.2020

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.
Шаповал О.І.
Пиваоварова Т.Д.

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.М.

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.
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державної
підсумкової Протокол №5
атестації
у
формі
зовнішнього
незалежного
оцінювання у 2020 році .
36.Про підготовку закладів
культури
району
до
проведення
тематичних
заходів з нагоди річниці від
дня
виводу
військ
колишнього
радянського
Союзу
з
республіки
Афганістан
37.Про підготовку закладів
культури
району
до
проведення
урочистостей,
тематичних
заходів,
святкових
концертів,
присвячених Міжнародному
дню прав жінок і миру
38. Про організацію підвозу
дітей до
закладів освіти
району.
39.Про стан підготовки
закладів культури району до
проведення творчого звіту
аматорських колективів
40.Про розвиток сімейних
форм виховання дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування
41.Про
стан
підготовки
закладів культури району до
проведення творчого звіту
аматорських колективів
42.Про
організацію
санаторнокурортного
лікування та відпочинку
громадян,
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи у 2019 році

Розглянуто
04.02.2020
Протокол №4

Лютий

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Розглянуто
25.02.2020
Протокол №7

Лютий

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Розглянуто
03.03.2020
Протокол №8
Розглянуто
25.02.2020
Протокол №7

Березень

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

березень

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Розглянуто
17.03.2020
Протокол №10

березень

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.М.

Розглянуто
25.02.2020
Протокол №7

Березень

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Розглянуто
17.03.2020
Протокол №10

Березень

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

VІ. Проведення організаційно-масових заходів
43.Забезпечення діяльності консультативних, дорадчих та Забезпечено
інших
органів,
служб
і
комісій,
створених
при діяльність
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райдержадміністрації (за планами цих органів).

консультативних,
дорадчих
та
інших
органів,
служб і комісій,
створених
при
райдержадмініст
рації
44Забезпечення організації та проведення прес-конференції за Не проводилась
участю голови райдержадміністрації.
50.Перевірки структурних підрозділів райдержадміністрації з Проведено
питань, визначених Законом України «Про місцеві державні перевірку
адміністрації», Регламентом райдержадміністрації.
Управління
соціального
захисту
населення
райдержадмініст
рації18.02.2020
№01-22/1
Сектор
освіти
19.03.2020 №0122/2
45.Надання допомоги структурним підрозділам апаратом Постійно
райдержадміністрації з питань здійснення організаційно- надавалась
розпорядчої роботи.
допомога
структурним
підрозділам
апаратом
райдержадмініст
рації з питань
здійснення
організаційнорозпорядчої
роботи.
46.Проведення моніторингу висвітлення у засобах масової Проведено 12
інформації діяльності райдержадміністрації та сільвиконкомів. моніторингів
47.Проведення засідання Координаційної ради у справах дітей
Проведено
при райдержадміністрації
13.01.2020
Протокол №1
48.Проведення засідання комісії з питань захисту прав дитини
Проведено
при райдержадміністрації
30.01.2020
Протокол №1
05.03.2020
Протокол №2
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Січень
49.Проведення моніторингу з питань погашення заборгованості
із заробітної плати в розрізі підприємств, організацій та
установ.
50.Засідання комісії для вирішення спірних питань щодо
призначення субсидій, державних соціальних допомог та пільг.

51.Засідання районної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
52.Засідання комісії для розгляду питань, пов’язаних із
встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону
України « Про статувс ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту ».

Проводиться
11,21 числа
Проведено:
10.01.2020
Протокол № 1;
17.01.2020
Протокол № 2;
24.01.2020
Протокол № 3;
07.02.2020
Протокол № 4;
20.02.2020
Протокол № 5;
05.03.2020
Протокол № 6;
17.03.2020
Протокол № 7;
Проведено :
24.01.2020
Протокол № 1;
28.02.2020
Протокол № 2
За відсутності
звернень
засідання комісії
не
проводилося
Комісія втратила
чинність.

53.Засідання комісії з вирішення
питань проведення
безоплатного
капітального ремонту власних
житлових
будинків і квартир осіб,що мають право на таку пільгу.
54.Засідання комісії з розгляду питань надання грошової За відсутності
допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам . звернень
засідання комісії
не
проводилося
55.Засідання
комісії з питань призначення (відновлення) Проведено:
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.
10.01.2020
Протокол № 1;
24.01.2020
Протокол № 2
56.Засідання
робочої
групи з опрацювання документів За відсутності
інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (1 категорія) та звернень
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осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи, про видачу довідок про заробітну плату, одержану
працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках
57.Засідання комісії щодо розгляду заяв членів сімей
загиблих
військовослужбовців та інвалідів про виплату
грошової компенсації
58.Засідання Координаційної ради у справах дітей при
райдержадміністрації
65.Засідання комісії з питань захисту прав дитини при
райдержадміністрації
59.Проведення перевірки умов утримання та виховання дітей у
сім’ях опікунів, піклувальників та усиновителів

60.Проведення рейдів по перевірці умов проживання та
виховання дітей, що проживають у сім’ях, які опинилися у
складних життєвих обставинах
61.Конкурсно-розважальні програми, дитячі ранки, балмаскаради, ігрові програми під час Новорічних та Різдвяних
свят, зимових шкільних канікул.
62.Проведення тематичних масових заходів, книжкових
виставок, бесід з нагоди дня Соборності України.
63. Проведення змагань районної Спартакіади школярів у
2019/2020 навчальному році.

засідання
робочої групи не
проводилося
За відсутності
звернень
засідання комісії
не
проводилося
Проведено
30.01.2020
Протокол №1
Проведено
13.01.2020
Протокол №1
Проведено
30.01.2020
Протокол №1
05.03.2020
Протокол №2
Проведено
13.01.2020
Протокол №1
Проведено
з 27.12.2019 по
10.01.2020
Проведено
22.01.2020
Проведено
змагання
з
волейболу
24.01.2020
(юнаки),
31.01.2020
(дівчата).
Проведено
змагання
з
лижних
гонок
07.02.2020.
Проведено
05.03, 06.03.2020
Проведено
22.01.2020

64.Проведення заходів з нагоди відзначення Шевченківських
днів.
65.Проведення заходів з відзначення Дня Соборності України у
закладах освіти району.
Лютий
66.Проведення районного фестивалю військово - патріотичної Проведено
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пісні «А пам'ять піснею стала» з нагоди річниці від дня виводу
військ колишнього Радянського Союзу з республіки Афганістан
67.Проведення тематичних заходів
з нагоди Дня Героїв
Небесної Сотні.
68.Проведення роботи щодо раннього виявлення, веденню
обліку та підготовці матеріалів на передачу під соціальний
супровід сімей, які неспроможні або не бажають виконувати
виховні функції стосовно дітей
69.Проведення рейдів по перевірці умов проживання та
виховання дітей, що проживають у сім’ях, які опинилися у
складних життєвих обставинах

20.02.2020
Проведено
20.02.2020
Взято
під
соціальний
супровід 3 сім’ї
Проведено
07.02.2020
13.02.2020
27.02.2020
11.03.2020
Проведено:
28.02.2020
Протокол № 2
Комісія втратила
чинність

70.Засідання районної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
71.Засідання комісії
з вирішення питань проведення
безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків
і квартир осіб, що мають право на таку пільгу.
72. Засідання комісії з питань призначення (відновлення) Проведено:
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.
07.02.2020
Протокол № 3;
20.02.2020
Протокол № 4
73.Засідання комісії щодо розгляду заяв членів сімей За відсутності
загиблих
військовослужбовців та інвалідів про виплату звернень
грошової компенсації.
засідання комісії
не
проводилося
Березень
74.Проведення заходів щодо відзначення Міжнародного дня Проведено
з
прав жінок і миру.
06.03.2020
по
08.03.2020
75.Підготовка та проведення двомісячника благоустрою та
Розпорядження
озеленення.
голови
райдержадмініст
рації
від
24.02.2020 №57
76.Огляд - конкурс
художньої самодіяльності учнів Проведено
загальноосвітніх навчальних закладів «Веселка».
03.03.2020
77.Проведення заходів з нагоди відзначення Шевченківських Проведено
днів.
05.03, 06.03.2020
78.Проведення заходів до всесвітнього дня Землі.
В зв'язку
із
введенням

11

79.Засідання робочої групи з опрацювання документів
інвалідів в наслідок каліцтва або захворювання (І 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
80.Засідання комісії з питань призначення
(відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

81. Засідання комісії з питань захисту прав дитини при
райдержадміністрації

82.Проведення контролю за забезпеченням належних умов для
повноцінного утримання та виховання дітей у прийомних
сім’ях та дтячих будинках сімейного типу.

загальнонаціонал
ьного карантину
заходи
по
відзначенню
всесвітнього дня
Землі відмінені.
За відсутності
звернень
засідання комісії
не
проводилося
Проведено:
07.02.2020
Протокол № 3;
20.02.2020
Протокол № 4
Проведено
30.01.202
Протокол №1
05.03.2020
Протокол №2
Проведено
обстеження в 3
прийомних
сім’ях
та
1
дитячому
будинку
сімейного типу.

VІІ. Проведення заходів ідеології державотворення
Протягом кварталу
83.Забезпечення діяльності консультативних, дорадчих та Забезпечено
інших допоміжних органів, служб і комісій, створених при діяльність
райдержадміністрації (за окремим планом).
консультативних,
дорадчих
та
інших
допоміжних
органів, служб і
комісій,
створених
при
райдержадмініст
рації
84.Проведення прес-конференцій голови та заступників голови Не проводились
райдержадміністрації з найактуальніших економічних та
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соціально-політичних питань для представників засобів
масового інформування.
85.Організація публікацій, статей у засобах масової інформації, Опубліковано 54
спрямованих на роз'яснення суті державної політики органів публікацій у
влади.
мережі Facebook
86.Інформування населення через засоби масової інформації
щодо соціальної політики держави, соціального захисту
потерпілих на виробництві, актуальних питань охорони праці,
пенсійного забезпечення, призначення та виплати соціальних
компенсацій та гарантій, надання житлових субсидій, надання
пільг пільговим категоріям громадян.

Опубліковано в
Обласниому
інформаційнорекламномному
тижневику
«Базар Медіа в
Україні»
-4
статті;
Міжрайонній
щотижневій
громадськоінформаційній
газеті « Рідне
місто «Гадяч»- 1 стаття;
Знято
6
інформаційних
роликів.
87.Виступи у засобах масової інформації щодо проведення Протягом січнязовнішнього незалежного оцінювання.
березня
проводилася
інформаційнороз'яснювальна
робота
у
соцмережах,
зокрема Facebook
щодо проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання
в
2020 році.
88.Виступи в засобах масової інформації та соціальній мережі Опубліковано 6
Facebook з питань соціального захисту дітей, запобігання публікацій у
дитячій бездоглядності і безпритульності
мережі Facebook
Січень
89.Організація відзначення у районі Дня Соборності України та Проведено
Дня Героїв Небесної Сотні
22.01.2020
20.02.2020
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90.Проведення моніторингу громадсько-політичних настроїв
населення та оцінки соціально-політичної ситуації в районі
через проведення соціологічних опитувань.
91.Виступи у засобах масової інформації щодо проведення
зовнішнього незалежного оцінювання.

Проведено 12
моніторингів

Протягом січняберезня
проводилася
інформаційнороз'яснювальна
робота
у
соцмережах,
зокрема Facebook
щодо проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання
в
2020 році.
92.Виступи в засобах масової інформації та соціальній мережі Опубліковано 6
Facebook з питань соціального захисту дітей, запобігання публікацій у
дитячій бездоглядності і безпритульності
мережі Facebook
Лютий
93.Проведення районного фестивалю військово - патріотичної Проведено
пісні «А пам'ять піснею стала» з нагоди річниці від дня виводу 15.02.2020
військ колишнього Радянського Союзу з республіки Афганістан
94.Проведення моніторингу громадсько-політичних настроїв Проведено 12
населення та оцінки соціально-політичної ситуації в районі моніторингів.
через проведення соціологічних опитувань.
95.Виступи у засобах масової інформації щодо проведення Протягом січнязовнішнього незалежного оцінювання.
березня
проводилася
інформаційнороз'яснювальна
робота
у
соцмережах,
зокрема Facebook
щодо проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання
в
2020 році.
96.Виступи в засобах масової інформації та соціальній мережі Опубліковано 6
Facebook з питань соціального захисту дітей, запобігання публікацій у
дитячій бездоглядності і безпритульності
мережі Facebook
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Березень
97.Проведення заходів до Міжнародного дня
миру.

прав жінок і Проведено
з
06.03.2020
по
08.03.2020
98.Проведення тематичних заходів з нагоди відзначення Проведено05.03..
Шевченківських днів.
06.03.2020
99.Проведення моніторингу громадсько-політичних настроїв Проведено 12
населення та оцінки соціально-політичної ситуації в районі моніторингів
через проведення соціологічних опитувань.
100.Виступи у засобах масової інформації щодо проведення Протягом січнязовнішнього незалежного оцінювання.
березня
проводилася
інформаційнороз'яснювальна
робота
у
соцмережах,
зокрема Facebook
щодо проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання
в
2020 році.
VІІІ. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації
ними повноважень органів виконавчої влади
101.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.
102.Моніторинг рішень сільвиконкомів щодо забезпечення Постійно
стабільності та прогнозованості суспільно-політичної ситуації в проводився
районі.
моніторинг
висвітлення
у
засобах масової
інформації
діяльності
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103.Надання методичної допомоги місцевим органам державної
виконавчої влади з питань організації виконання делегованих
повноважень органам місцевого самоврядування повноважень.

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

105.Надання методичної допомоги місцевим органам державної
виконавчої влади щодо
реалізації повноважень органів
виконавчої влади та органів виконавчої влади у сфері освіти,
культурного та духовного розвитку дітей.

райдержадмініст
рації
та
сільвиконкомів
Постійно
надавалась
методична
допомога
місцевим
органам
державної
виконавчої влади
з
питань
організації
виконання
делегованих
повноважень
органам
місцевого
самоврядування
повноважень.
Проведено
24
засідання
сільвиконкомів,
на яких прийнято
86
рішень
з
питань
здійснення
делегованих
повноважень
Постійно
надавалась
методична
допомога
місцевим
органам
державної
виконавчої влади
щодо реалізації
повноважень
органів
виконавчої влади
та
органів
виконавчої влади
у сфері освіти,
культурного та

16
духовного
розвитку дітей.
У
зв’язку
з
карантином
перевірку
перенесено.

106.Періодична
перевірка стану здійснення посадовими
особами місцевого самоврядування та виконкомом Сарівської
сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої
влади, передбачених Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
ІХ. Документи, які розглядатимуться в порядку контролю у заступників
голови райдержадміністрації
107.Розпорядження голови обласної державної адміністрації Розглянуто
від 30.03.2018 № 259 « Про обласний План заходів на 2018 21.01.2020
рік з реалізації Стратегії подолання бідності ».
Протокол № 2
108.Лист служби у справах дітей облдержадміністрації від Розглянуто
23.03.2010 №01-04/210 «Про подачу інформації про стан 17.03.2020
здійснення виплати державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, Протокол №10
позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено
опіку, піклування.
109. Рішення сесії районної ради «Про затвердження грошових Розглянуто
норм витрат на безоплатне одноразове харчування учнів 03.03.2020
пільгових категорій закладів загальної середньої освіти району Протокол №8
в 2020 році»
110. Наказ служби у справах дітей облдержадмінітрації від Розглянуто
12.01.2015 № 3 з питань розгляду звернень громадян у 2018 р.
17.03.2020
Протокол №10
111.Лист служби у справах дітей облдержадміністрації від Розглянуто
23.03.2010 № 01-04/210 про стан здійснення виплат державної 17.03.2020
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського Протокол №10
піклування, над якими встановлено опіку піклування
112.Доручення голови обласної державної адміністрації від Розглянуто
25.01.2016 року «Про обласну Програму розвитку туризму і 17.03.2020
курортів на 2016-2020 роки»
Протокол №10
113.Указ Президента України від 22.01.2016 №17/2016 «Про Розглянуто
заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 17.03.2020
1917-1921 років»
Протокол №10
114.Про хід виконання плану роботи Департаменту культури і Розглянуто
туризму Полтавської обласної державної адміністрації на 2020 17.03.2020
рік від 10.12.2019 р. № 207
Протокол №10
115.Розпорядження голови обласної державної адміністрації, Розглянуто
дані на нараді з питання „Про розрахункові показники проекту 14.01.2020
обласного бюджету на 2018 рік” від 27.11.2018 року
Протокол №1
11.02.2020
Протокол №5
10.03.2020
Протокол №9
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116.Розпорядження голови обласної державної адміністрації, Розглянуто
дані на нараді з питання „Про стан виконання доручення голови 21.01.2020
облдержадміністрації щодо розробки проекту Концепції Протокол №2
розвитку Інтернет-послуг до соціально значущих місць в
області із визначенням джерел фінансування” від 02.04.2018
року
117.Розпорядження голови обласної державної адміністрації від Розглянуто
06.09.2017 № 580 „Про підсумки економічного і соціального 24.03.2020
розвитку та виконання бюджету області за перше півріччя 2017 Протокол №11
року”
118.Розпорядження голови
облдержадміністрації від Розглянуто
18.01.2017 №26 «Про заходи щодо поводження з твердими 04.02.2020
побутовими відходами на території району».
Протокол № 4
119.Лист начальника управління містобудування та архітектури Розглянуто
облдержадміністрації за № 01-34/210 від 16.08.2016 р. щодо 28.01.2020
проведення щомісячного моніторингу соціально-економічного Протокол №3 .
розвитку України (про обсяги фінансування розроблення
містобудівної
документації
Полтавської
області
на
регіональному та місцевому рівнях).
120.Розпорядження голови обласної державної адміністрації від Розглянуто
03.12.2018р. №1016 «Про план заходів щодо реалізації в
17.03.2020
Полтавській області Концепції розвитку електронного
Протокол №10
урядування в Україні на 2018-2020рр»
121.Розпорядження голови обласної державної адміністрації від Розглянуто
30.10.2019р. №821 «Про показники конкурентоспроможності
17.03.2020
Полтавської області у 2019 році»
Протокол №10
122.Лист Департаменту економічного розвитку, торгівлі та
Розглянуто
залучення інвестицій облдержадміністрації щодо моніторингу
17.03.2020
функціонування центрів надання адміністративних послуг
Протокол №10
123.Лист Департаменту економічного розвитку, торгівлі та
Розглянуто
залучення інвестицій облдержадміністрації щодо забезпечення 17.03.2020
належної роботи центру надання адміністративних послуг та
Протокол №10
запровадження в ньому електронного документообігу
Х. Вивчення, узагальнення і поширення в районі нових форм а методів
роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств і
організацій різних форм власності.
124.Вивчення, узагальнення стану виконання розвивальних Вивчено
нові
технологій у роботі з дітьми у закладах дошкільної освіти методи та форми
відповідно до вимог програми «Українське дошкілля» у закладі роботи у закладі
дошкільної освіти «Дюймовочка» Лютенської сільської ради.
дитячої
освіти
«Дюймовочка»
с.Лютенька
12.03.2020
та
узагальнено

18
наказом
по
науковометодичному
центрі № 64.
125.Вивчення та поширення в районі нових форм та методів У зв’язку з
роботи
Веприцького сільського Будинку культури щодо карантином
розвитку аматорського мистецтва, організації змістовного перевірку
відпочинку населення.
перенесено.
Керівник апарату
райдержадміністрації

Л.М. Панченко

