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ЗАТВЕРДЖУЮ
Виконувач обов’язків
голови райдержадміністрації
С.БОНДАРЕНКО
Звіт про виконання плану роботи
районної державної адміністрації
за ІІ квартал 2020 року
Зміст заходу
Відмітка про
Термін
Відповідальні
виконання
виконання
виконавці
І. Питання, що плануються для розгляду районною радою
1.Про затвердження річного Затверджено
квітень
Бондаренко С.М.
звіту
про
виконання рішенням
Кулик О.І.
районного бюджету за 3 п’ятдесят сьомої
місяці 2020 року
сесії
сьомого
скликання
від
19.06.2020 року.
2.Про внесення змін до Затверджено
квітень
Бондаренко С.М.
районного бюджету на 2020 рішенням
Кулик О.І.
рік
п’ятдесят сьомої
сесії
сьомого
скликання
від
19.06.2020 року.
ІІ. Питання, які будуть розглядатися на нарадах у голови
райдержадміністрації
У зв’язку з карантином проведено 2 наради у виконувача обов’язків голови
райдержадміністрації, на яких розглянуто 11 питань, з них 1 - освіти,
3- соціальна сфера, 2- виконання стану техногенно-екологічної безпеки 1 - питання
„Про виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів
обласної та районної державної адміністрації, 1- про дотримання вимог Закону
України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008
№109/2008 „Про першочергові заходи щодо, забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та
місцевого самоврядування” та виконання антикорупційного законодавства України
сектором освіти райдержадміністрації.
ІІІ. Питання для розгляду на засіданнях колегії районної державної
адміністрації
3.Про підсумки виконання Не
проводилось квітень
Бондаренко С.М.
бюджету району за І квартал засідання в зв’язку
Кулик О.І.
2020 року.
з карантином
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4.Про підсумки проходження
в
бюджетних
установах
району
осінньо-зимового
періоду та
завдання з
підготовки
до
опалювального
періоду
2019/20 та 2020/21 років
5.Про
хід
виконання
розпорядження
голови
облдержадміністрації
від
05.06.2019 року № 398 «Про
затвердження
обласного
плану заходів з погашення
заборгованості із заробітної
плати
на
підприємствах
області».
6. Про перспективну мережу
закладів
освіти
району
в
2020/2021
навчальному році.
7.Про
використання
інформаційних
технологій
(IT), проведення цифрової
освіти
в
бібліотеках
Гадяцької
центральної
бібліотечної системи
9.Про підсумки проведення
щорічної
Всеукраїнської
акції «За чисте довкілля» та
Дня
благоустрою
на
території району
10.Про підсумки роботи
служби у справах дітей
райдержадміністрації за 1
півріччя 2020 року щодо
влаштування дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування до
сімейних форм виховання
11.Про
стан
перепризначення субсидії на
новий термін з травня 2020
року по вересень 2020 року з
урахуванням доходів за ІІІ –

Не
проводилось квітень
засідання в зв’язку
з карантином

Бондаренко С.М.
Пивоварова Т.Д.

Не
проводилось травень
засідання в зв’язку
з карантином

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Не
проводилось
засідання в зв’язку
з карантином

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

травень

Не
проводилось травень
засідання в зв’язку
з карантином

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Проведено
30.06.2020
Протокол №4

червень

Бондаренко С.М.
Пивоварова Т.Д.

Проведено
30.06.2020
Протокол №4

червень

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.М.

Проведено
30.06.2020
Протокол №4

червень

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

3
ІV квартали попереднього
року.
ІУ. Питання, які будуть розглядатися на галузевих нарадах і семінарах
12.Про оформлення заяв у
сфері державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та
громадських
формувань,
поданих в електронній формі
13.Про заключний огляд
аматорських
колективів
району
«Де
згода
в
сімействі» , присвячений 250
річчю від дня народження
І.П.Котляревського та 170річчя з дня народження
Олени Пчілки Гадяцького
району.
Перспективи
розвитку галузі культура на
2019
рік
в
процесі
децентралізації.
14. Про підсумки атестації
педагогічних
працівників
району

Розглянуто
21.04.2020
протокол №3

квітень

Бондаренко С.М.
Огілько Ю.В.

Нарада
проводилась
зв’язку
карантином

не квітень
в
з

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Розглянуто в режимі квітень
(онлайн)
09.04.2020
Протокол №4
15.Про державної реєстрації Розглянуто
травень
права власності на підставі 19.05.2020
договору іпотеки, що містить протокол №4
застереження
про
задоволення
вимог
іпотекодержателя
шляхом
набуття права власності на
предмет іпотеки
16. Про організаційні заходи Розглянуто
в травень
щодо
проведення режимі (онлайн)
зовнішнього
незалежного 14.05.2020
оцінювання
навчальних Протокол №5
досягнень учнів у 2019 –
2020 навчальному році.
17.Про
забезпечення Не розглядалось у травень
твердим
паливом
та зв’язку
з
скрапленим газом пільгових карантином
категорій населення

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.
Бондаренко С.М.
Огілько Ю.В.

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.
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18.Про матеріально-технічне
забезпечення
бібліотечних
закладів
центральної
бібліотечної системи
19.Про стан роботи з дітьми
в
навчальних
закладах
району
з
попередження
насильства в сім’ї
20. Про хід підготовки до
оздоровчої кампанії 2020
року
(планування,
організаційне забезпечення

Нарада не
проводилась в
зв’язку з
карантином
Розглянуто
02.06.2020
протокол в № 2

травень

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

червень

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.М.

Не розглядалося. У червень
Бондаренко С.М.
зв'язку
з
Зливко Л.О.
карантином. Робота
пришкільних
таборів заборонена
у 2020 році
У. Питання, які будуть розглядатися на оперативно-розпорядчих нарадах у
заступників голови райдержадміністрації
21.Про особливості реалізації Розглянуто
квітень
Бондаренко С.М.
актів законодавства у сфері 07.04.2020
Огілько Ю.В.
міграції на період карантину протокол №13
22.Про Всеукраїнську акцію Розглянуто
квітень
Бондаренко С.М.
з благоустрою «За чисте 14.04.2020
Пивоварова Т.Д.
довкілля»
та
дня Протокол № 14
благоустрою на території
району
квітень
Бондаренко С.М.
23.Про проведення акції Не розглядалось у
Воронцова Л.М.
«Великодній кошик» для зв’язку з
дітей, що перебувають на карантином
обліку служби у справах
дітей райдержадміністрації
24. Про хід виконання у Розглянуто
квітень
Бондаренко С.М.
закладах освіти районної 21.04.2020
Зливко Л.О.
Програми розвитку фізичної Протокол №15
культури і спорту на 20162020 роки
25.Про
співпрацю
з Розглянуто
квітень
Бондаренко С.М.
громадськими
28.04.2020
Тарасенко В.Ю.
організаціями
щодо Протокол № 16
соціального
захисту
пільгової категорії населення
26.Про підготовку закладів
Розглянуто
квітень
Бондаренко С.М.
культури району до
21.04.2020
Труш Л.В.
проведення заходів з нагоди
протокол №15
річниці Чорнобильської
трагедії
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27.Про підготовку закладів
культури
району
до
проведення
тематичних
заходів з нагоди Дня Європи
та Дня вишиванки
28.Про
підсумки
проходження в бюджетних
установах району осінньозимового
періоду
та
завдання з підготовки
до
опалювального
періоду
2019/20 та 2020/21 років
29.Про
підготовку
та
проведення районних заходів
до Дня захисту дітей
30.
Про
організоване
закінчення
2019-2020
навчального року.
31.Про стан відшкодування
надміру
нарахованих
та
виплачених
коштів
державних
соціальних
допомог,
які
виникли
внаслідок
подання
недостовірних
відомостей
про доходи та майновий стан
сімей, які звертаються за
призначенням різних видів
державної
соціальної
допомоги та з інших причин
виникнення
переплат
державних коштів у І
кварталі 2020 року.
32.Про стан забезпечення
виплати
компенсації за
проїзд
автомобільним
транспортом на міжміських
та міжобласних маршрутах
загального користування
33.Про підготовку закладів
культури до проведення
обласного
літературномистецького свята «Дивоцвіт
Лесиного гаю» та вручення

Розглянуто
26.05.2020
протокол №20

квітень

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Розглянуто
05.05.2020
Протокол № 17

травень

Бондаренко С.М.
Пивоварова Т.Д.

Розглянуто
28.05.2020
протокол № 20
Розглянуто
26.05.2020
Протокол №20
Розглянуто
19.05.2020
Протокол № 19

травень

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.О.

травень

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

травень

Бондаренко С.М.
Тарасенко С.М.

Розглянуто
19.05.2020
Протокол № 19

травень

Бондаренко С.М.
Тарасенко С.М.

Розглянуто
12.05.2020
Протокол №18

травень

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.
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літературно-мистецької
премії
ім.Олени
Пчілки
Національного видавництва
«Веселка»,
фестивалю
сучасних театрів
34.Про підготовку закладів
культури до проведення
урочистостей та святкового
концерту з нагоди 24 річниці
Дня Конституції України,
Дня Молоді
35.Про виплату компенсацій
фізичним
особам,
які
надають соціальні послуги у
2019 році.
36.Про стан проведення
соціальної та професійної
адаптації
учасників
антитерористичної операції,
осіб, які здійснювали заходи
із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії
Російської
Федерації
у
Донецькій та Луганській
областях, та постраждалих
учасників Революції Гідності
37. Про хід
оздоровчої
кампанії
2020
року
(планування, організаційне
забезпечення)

Розглянуто
30.06.2020
Протокол №25

червень

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Розглянуто
16.06.2020
Протокол № 23

червень

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Розглянуто
16.06.2020
Протокол № 23

червень

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Не розглядалося у червень
Бондаренко С.М.
зв'язку
з
Зливко Л.О.
карантином робота
пришкільних
таборів заборонена
у 2020 році.
38.Про стан забезпечення Розглянуто
червень
Бондаренко С.М.
жителів Гадяцького району 09.06.2020
Пивоварова Т.Д.
системи водопостачання
Протокол № 22
У1. Проведення організаційно-масових заходів
39.Забезпечення діяльності консультативних, дорадчих та Забезпечено
інших
органів,
служб
і
комісій,
створених
при діяльність
райдержадміністрації (за планами цих органів).
консультативних,
дорадчих
та
інших
органів,
створених
при
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райдержадмініст
рації
40.Забезпечення організації та проведення прес-конференції за Не проводилась у
участю голови райдержадміністрації.
зв’язку
з
карантином
41.Проведення моніторингу з питань
погашення Проводиться
заборгованості із заробітної плати в розрізі підприємств, 11,21 числа
організацій та установ району.
42.Засідання комісії для вирішення спірних питань щодо Проведено:
призначення субсидій, державних соціальних допомог та 01.04.2020
пільг.
Протокол № 8;
29.05.2020
Протокол № 9;
19.06.2020
Протокол № 10
43.Засідання районної тимчасової комісії з питань погашення Засідання комісії
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), не проводилося.
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
44.Засідання комісії для розгляду питань, пов’язаних із
Засідання комісії
встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону
не проводилося
України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
за
відсутності
захисту ».
звернень
45.Засідання комісії з розгляду питань надання грошової Засідання комісії
допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам . не проводилося
за
відсутності
звернень
46.Засідання
комісії з питань призначення (відновлення) Проведено:
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
01.04.2020
Протокол № 7;
22.05.2020
Протокол № 8;
12.06.2020
Протокол № 9;
19.06.2020
Протокол № 10;
47.Засідання
робочої
групи з опрацювання документів Засідання комісії
інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (1 категорія) та не проводилося
осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської за
відсутності
катастрофи, про видачу довідок про заробітну плату, одержану звернень
працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках
48.Засідання комісії щодо розгляду заяв членів сімей Засідання комісії
загиблих
військовослужбовців та інвалідів про виплату не проводилося
грошової компенсації.
за
відсутності
звернень
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49.Проведення заходів до Дня перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні.
50.Проведення районного етапу Всеукраїнського фізкультурнопатріотичного фестивалю «Нащадки козацької слави»

Проведено
8-9.05.2020
Не проводились
у
зв’язку
з
карантином
51.Проведення заходів до Дня захисту дітей.
Проведено
заходи в режимі
онлайн
01.06.2020
52. Проведення змагань районної Спартакіади школярів у
Не проводились
2019/2020 навчальному році з футболу, легкоатлетичного
у
зв’язку
з
чотирьохборства «Дружба» та легкої атлетики.
карантином
53. Проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11
Наказом
класів закладів освіти району
Міністерства
освіти і науки
України
від
30.03.2020 №436,
учні 4,9 класів
звільнені
від
проходження
державної
підсумкової
атестації, учні 11
класів
складатимуть
державної
підсумкової
атестації у формі
зовнішнього
незалежного
оцінювання
за
бажанням.
54.Районне свято «Юні обдарування Гадяччини».
Не проводилось
у
зв’язку
з
карантином
55.Проведення заходів з нагоди відзначення Міжнародного Проведено
Дня матері.
08.05.2020
у
режимі онлайн
56. Свято «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої Не проводилось
освіти району.
у
зв’язку
з
карантином
57. Свято «Випускний вечір». Урочистості з нагоди видачі Не проводилось
атестатів випускникам закладів освіти району
у
зв’язку
з
карантином
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58.Засідання Координаційної ради у справах дітей при Проведено
29.06.2020,
райдержадміністрації
протокол № 2
59.Засідання комісії з питань захисту прав дитини при Проведено
20.05.2020
райдержадміністрації
Протокол № 3
11.06.2020
Протокол № 4
60.Робота по ранньому виявленню, веденню обліку та Взято під
підготовці матеріалів на передачу під соціальний супровід соціальний
сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні супровід 1 сім’ю
функції стосовно дітей
61.Контроль за забезпеченням належних умов для Проведено
повноцінного утримання та виховання дітей у прийомних обстеження в 2
прийомних
сім’ях та ДБСТ
сім’ях та 1 ДБСТ
62.Проведення перевірки умов утримання та виховання дітей у Проведено 5
перевірок
сім’ях опікунів, піклувальників та усиновителів
63.Рейди по перевірці умов проживання та виховання дітей, що Проведено
проживають у сім’ях, які опинилися у складних життєвих 01.06.2020
с.Вельбівка;
обставинах
01.06.2020
с.Ветхалівка
64.Вручення пасхальних кошиків дітям, які перебувають на Не проведено
зв’язку
обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації
карантином
Квітень
65.Проведення вечору – пам’яті з нагоди
34-річниці Не проведено
Чорнобильської трагедії.
зв’язку
карантином
66. Проведення змагань районної Спартакіади школярів у Не проведено
2019/2020 навчальному році з футболу, легкоатлетичного зв’язку
чотирьохборства «Дружба» та легкої атлетики.
карантином
67.Проведення районного етапу Всеукраїнського фізкультурно- Не проведено
патріотичного фестивалю «Нащадки козацької слави»
зв’язку
карантином
Травень
68.Проведення заходів, тематичного святкового концерту Проведено
присвячені 75-річниці Перемоги над нацизмом у Другій 09.05.2020
світовій війні, Дня пам'яті та примирення
69. Проведення тематичних заходів до Дня Європи та Дня Проведено
вишиванки
15.05.2020

в
з
в
з
в
з
в
з
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70. Проведення обласного літературно – мистецького свята Не проведено в
«Дивоцвіт Лесиного гаю» та вручення літературно-мистецької зв’язку з
премії ім.Олени Пчілки Національного видавництва «Веселка» карантином
71.Проведення заходів з нагоди відзначення
Дня матері.

Міжнародного Проведено
08.05.2020
у
режимі онлайн

72.Проведення районного свята «Юні обдарування Гадяччини». Не проводилось
у
зв’язку
з
карантином
73.Свято «Останній дзвінок» у закладах освіти району.
Не проводилось
у
зв’язку
з
карантином
74.Свято «Випускний вечір». Урочистості з нагоди видачі Не проводилось
атестатів випускникам закладів освіти району.
у
зв’язку
з
карантином
Червень
75.Проведення заходів до Дня захисту дітей.
Проведено
01.06.2020
у
режимі онлайн
76.Проведення заходів до Дня Конституції України.
Проведено
28.06.2020
77.Проведення заходів з нагоди Дня державної служби.
Проведено
23.06.2020
78.Проведення вечора пам’яті, уроків мужності до Дня Проведено
скорботи і вшанування пам’яті жертв фашизму в Україні
22.06.2020
79.Проведення заходів до Дня молоді
Проведено
28.06.2020
VІІ. Проведення заходів ідеології державотворення
Протягом кварталу
80.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 (за планами
цих органів).
81.Організація публікацій, статей у засобах масової інформації, Бондаренко С.М.
спрямованих на роз'яснення суті державної політики органів Шершень М.П.
влади.
начальники

11

82.Інформування населення через засоби масової інформації
щодо соціальної політики держави, призначення та виплати
соціальних компенсацій та гарантій, надання житлових
субсидій, надання пільг пільговим категоріям громадян.

83. Проведення заходів до Дня Європи в Україні у закладах
освіти району.
84 Виступи в засобах масової інформації та соціальній мережі
Facebook з питань соціального захисту дітей, запобігання
дитячій бездоглядності і безпритульності
Квітень
185.Проведення заходів до 34-ї річниці Чорнобильської
катастрофи.
Травень
86.Участь в організації
відзначення Дня Перемоги над
нацизмом у Європі та завершення Другої Світової війни.
87. Проведення заходів до Дня Європи в Україні у закладах
освіти району

структурних
підрозділів райде
ржадміністрації.
Опубліковано:
в
обласному
інформаційно
рекламному
тижневику «Базар
Медіа в Україні» 3 статті .
Знято
3
інформаційних
відеороликів, які
транслюються на
телеканалі Місто»
та
на
сайті
Гадяцьких новин
двічі на тиждень.
Публікуються
матеріали
на
сторінці
управління
соціального
захисту
населення
райдержадмініст
рації в соціальній
мережі Facebook.
Проведно
у
режимі онлайн
16.05.2020
Висвітлено
в
мережі Facebook
( 6 публікацій)
Карантинні
обмеження
Проведено
09.05.2020
Проведно
режимі
онлайн
16.05.2020

в
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Червень
88.Проведення районного дитячого свята до Дня захисту дітей.

Проведно
режимі
онлайн
01.06.2020
89.Підготовка та проведення урочистостей
з нагоди Проведено
відзначення Дня державної служби України.
23.06.2020
90.Підготовка та реалізація Плану заходів щодо відзначення в Проведено
районі Дня Конституції України.
28.06.2020
91.Участь в організації підготовки та відзначення в районі Дня Проведено
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
22.06.2020
92.Заходи з нагоди відзначення Дня молоді.
Проведено
28.06.2020

в

УІІІ. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації ними
повноважень органів виконавчої влади
93.Перевірка рішень сільських рад бюджет за 2019 рік.
Перевірка
не
проводилась
у
зв’язку
з
карантином
94.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.
95.Моніторинг рішень сільвиконкомів щодо забезпечення Протягом
стабільності та прогнозованості суспільно-політичної ситуації в кварталу
районі.
відбулося 27
засідань
сільвиконкомів,
на яких прийнято
125 рішень з
питань
делегованих
повноважень
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96.Координація та моніторинг діяльності сільвиконкомів щодо
реалізації у районі заходів ідеології державотворення.
97.Надання методичної допомоги місцевим органам державної
виконавчої влади з питань організації виконання делегованих
повноважень органам місцевого самоврядування повноважень.

Розміщено
54
публікації
Постійно
надавалась
методична
допомога
місцевим
органам
державної
виконавчої влади
з
питань
організації
виконання
делегованих
повноважень
органам
місцевого
самоврядування
повноважень
98.Аналіз актів виконавчих комітетів сільських рад, прийнятих Відбулося 27
з питань здійснення делегованих повноважень органів засідань
виконавчої влади.
сільвиконкомів,
на яких прийнято
125 рішень з
питань
делегованих
повноважень
99. Періодична
перевірка стану здійснення посадовими В
зв’язку
з
особами місцевого самоврядування та Рашівської сільської карантином
ради делегованих повноважень органів виконавчої влади, перевірка
не
передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в проводилась
Україні».
ІХ. Документи, які будуть розглядати в порядку контролю у заступників
голови райдержадміністрації
100.Розпорядження голови райдержадміністрації від 12.03.2016 Розглянуто
№ 178 „ Про оприлюднення матеріалів у засобах масової 30.06.2020
інформації ”.
протокол №25
101.Розпорядження голови обласної державної адміністрації від Розглянуто
05.04.2017 №212 „Про внесення змін до розпорядження голови 30.06.2020
облдержадміністрації від 19.12.2016 №592”
протокол №25
102.Розпорядження голови обласної державної адміністрації від Розглянуто
05.11.2018 року №935 „Про усунення недоліків”
30.06.2020
протокол №25
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103.Лист начальника управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації за № 01-34/210 від 16.08.2016 р. щодо
проведення щомісячного моніторингу соціально-економічного
розвитку України (про обсяги фінансування розроблення
містобудівної
документації
Полтавської
області
на
регіональному та місцевому рівнях).
104.Розпорядження голови
облдержадміністрації
від
31.01.2017 №69 «Про забезпечення створення інформаційного
порталу Полтавщини "Будуємо прозоро!".
105.Розпорядження голови облдержадміністрації від 13.02.2017
№93 «Про стан погашення заборгованості із заробітної плати на
підприємствах, установах та організаціях області»
106.Розпорядження голови обласної державної адміністрації від
03.09.2018 №773 «Про План заходів з реалізації Стратегії
захисту та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини в Полтавській області на період до 2020
року»
107.Доручення голови обласної державної адміністрації від
25.01.2016 року «Про обласну Програму розвитку туризму і
курортів на 2016-2020 роки»
108.Лист служби у справах дітей облдержадміністрації від
31.08.2015№ 731/01-30, щодо охоплення сімейними формами
виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування
109.Лист служби у справах дітей облдержадміністрації від
31.03.2016 № 324/01-30 щодо виявлення, обліку , соціального
захисту внутрішньо-переміщених дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та інших категорій
дітей, які перемістилися без супроводу законних представників,
з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції
110.Наказ служби у справах дітей обласної державної
адміністрації від 15.04.2016 № 15 щодо звіту з питань звернень
громадян за 1 півріччя 2020 року
111. Рішення ІІІ сесії сьомого скликання Гадяцької районної
ради «Про районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей
на 2015-2020 роки»

Розглянуто
14.04.2020
Протокол № 14

Розглянуто
05.05.2020
Протокол №17
Не розглядалося
в
зв’язку
з
карантином
Розглянуто
30.06.2020
Протокол № 25
Розглянуто
30.06.2020
Протокол № 25
Розглянуто
30.06.2020,
протокол №25
Розглянуто
30.06.2020,
протокол №25

Розглянуто
30.06.2020,
протокол №25
Не розглядалося.
У зв'язку з
карантином
робота
пришкільних
таборів
заборонена у
2020 році.
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112.Розпорядження голови обласної державної адміністрації № Розглянуто
1016 від 03.12.2018 року «Про План заходів щодо реалізації в 30.06.2020
Полтавській області Концепції розвитку електронного Протокол №25
урядування в Україні на 2018–2020 рр.»
113.Розпорядження голови обласної державної адміністрації № Розглянуто
381 від 28.05.2019 року «Про План заходів щодо реалізації в 30.06.2020
Полтавській області Концепції розвитку системи електронних Протокол №25
послуг в Україні на 2019–2020 рр.»
114.Лист Департаменту економічного розвитку, торгівлі та Розглянуто
залучення інвестицій облдержадміністрації від 24.07.2019 року 30.06.2020
№01.1-18/1603 щодо надання послуг ДМС України через центр Протокол №25
надання адміністративних послуг
115.Лист Департаменту економічного розвитку, торгівлі та Розглянуто
залучення інвестицій облдержадміністрації від 17.03.2020 року 30.06.2020
№01.1-18/927 щодо моніторингу якості надання електронних та Протокол №25
адміністративних послуг
Х. Вивчення, узагальнення і поширення в районі нових форм та методів
роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств і
організацій різних форм власності
116. Про роботу Мартинівського сільського Будинку культури Не проводилось
по розвитку театрального жанру в Гадяцькому районі
у зв’яку з
карантином
117.Про роботу Лютенського сільського Будинку культури по Не проводилось
розвитку театрального жанру в Гадяцькому районі
у зв’яку з
карантином
Керівник апарату
райдержадміністрації

Л.М.Панченко

