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10.10.201910193
ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконувач обов’язків голови
райдержадміністрації
С.М.Бондаренко

Зміст заходу

Звіт про виконання плану роботи
районної державної адміністрації
за ІІІ 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
п’ятдесят скликання Шаповал О.І.
рік.
першій
сесії сесії
Кулик О.І.
сьомого
скликання
16.08.2019
2. Про затвердження звіту Розглянуто
на Про
мірі Бондаренко С.М.
про виконання районного сорок
дев’ятій скликання Шаповал О.І.
бюджету
за
6
місяців позачерговій сесії сесії
Кулик О.І.
2019 року.
7
скликання
05.07.2019;
на
п’ятдесятій
сесії 7 скликання
16.08.2019;
на
п’ятдесят
першій
сесії 7
скликання
20.09.2019.
ІІ. Питання, які будуть розглядатися на щотижневих нарадах у голови
райдержадміністрації
Проведено 10 щотижневих нарад голови райдержадміністрації, на яких розглянуто
69 питання, з них 7 – про хід виконання розпоряджень голів облдержадміністрації
та райдержадміністрації, 2 –управління агропромислового розвитку, 4- соціальна
сфера, 3 – виконання законів України, 1- комунального господарства, 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
конституційного права на звернення до органів держави».
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ІІІ. Питання для розгляду на засіданнях колегії районної державної
адміністрації
3.Про підсумки
Розглянуто
липень
Бондаренко С.М.
економічного і соціального 30.07.2019
Шаповал О.І.
розвитку
та
виконання Протокол 37
Опришко А.О.
бюджету району за 6 місяців
Кулик О.І.
2019 року.
4. Про підсумки роботи із Розглянуто
липень
Панченко Л.М.
зверненнями громадян за І 30.07.2019
Ботінок Т.Ф.
півріччя 2019 року»
Протокол 37
5.Про стан виконавської Розглянуто
липень
Панченко Л.М.
дисципліни за підсумками І 30.07.2019
Ботінок Т.Ф.
півріччя 2019 року.
Протокол 37
6.Про стан повернення до Розглянуто
серпень
Бондаренко С.М.
бюджету
невикористаної 27.08.2019
Тарасенко В.Ю.
суми субсидії на оплату Протокол №8
житлово-комунальних послуг
відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України
від 23.08. 2016
№ 534
7. Про підсумки проведення Розглянуто
серпень
Бондаренко С.М.
оздоровчої кампанії влітку 27.08.2019
Зливко Л.О.
2019 року.
Протокол №8
8. Про хід проведення Розглянуто
вересень Шаповал О.І.
комплексу
осінньо
– 24.09.2019
Опришко А.О.
польових робіт у 2019 році
Протокол №9
9.Про стан
забезпечення Розглянуто
вересень Бондаренко С.М.
осіб з інвалідністю, дітей з 24.09.2019
Тарасенко В.Ю.
інвалідністю
та
інших Протокол №9
окремих категорій населення
технічними
та
іншими
засобами реабілітації у 2019
році.
10.Про
реалізацію Розглянуто
вересень Бондаренко С.М.
Воронцова Л.М.
законодавства України з 24.09.2019
попередження насильства в Протокол №9
сім`ях відносно дітей на
території району
11.Про
стан
підготовки Розглянуто
вересень Бондаренко С.М
бюджетних
установ
та 24.09.2019
Шаповал
О.І.
об’єктів соціальної сфери до Протокол №9
Єрьоміна І.М..
опалювального сезону 2019Труш Л.В.
2020 року.
Зливко Л.О.
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ІУ. Питання, які будуть розглядатися на галузевих нарадах і семінарах
12.Про
організований
початок нового 2019-2020
навчального року
13.Про підготовку Гадяцької
дитячої музичної школи до
роботи
в
2019
/2020
навчальному році
14. Про подачу статистичної
звітності
15. Психологічні аспекти
діяльності ЗЗСО у 2019-2020
навчальному році
16.Про порядок призначення
субсидій
на
житловокомунальні послуги на новий
розрахунковий період.
17.Про підготовку закладів
культури району до роботи в
осінньо-зимовий
період
2019-2020 роки.
18.Семінар
проведення
Всеукраїнського
Дня
бібліотек «До серця книгу
запроси»
19.Про стан захисту
житлових прав дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування, та
осіб з їх числа
20.
Про
підсумки
економічного і соціального
розвитку району
за
І
півріччя 2019 року
21.Про
новий
порядок
присвоєння адрес об’єктам
будівництва та об’єктам
нерухомого майна
22 Про підсумки збирання
ранніх зернових культур в
сільськогосподарських
підприємствах району

Розглянуто
27.08.2019
Протокол №3
Розглянуто
26.01.2019
Протокол № 3

серпень

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

серпень

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Розглянуто
27.08.2019
Протокол №3
Розглянуто
27.08.2019
Протокол №3
Розглянуто
26.09.2019
Протокол № 9

вересень

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

вересень

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Протокол
26.09.2019
Протокол № 4

вересень

Бондаренко
Труш Л.В.

С.М.

Протокол
26.09.2019
Протокол № 4

вересень

Бондаренко
Труш Л.В.

С.М.

Розглянуто
18.09.2019
Протокол №2

вересень

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.М.

Розглянуто
25.07.2019.
Протокол №10

липень

Шаповал О.І.
Опришко А.О.

Розглянуто
09.07.2019
Протокол №6

липень

Шаповал О.І.
Огілько Ю.В.

Розглянуто
10.08.2019
Протокол №11

серпень

Шаповал О.І.
Опришко А.О.

Вересень Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.
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23.Про хід виконання робіт
Розглянуто
серпень
Шаповал О.І.
ремонту доріг в Гадяцькому 19.08.2019
Опришко А.О.
районі за І півріччя 2019 року Протокол № 13
24.Про
застосування Розглянуто
серпень
Шаповал О.І.
законодавства
у
сфері 15.08.2019
Огілько Ю.В.
державної реєстрації бізнесу протокол №7
25.Про
хід
проведення Розглянуто
вересень Шаповал О.І.,
комплексу
осінньо
– 06.09.2019
Опришко А.О.
польових робіт у 2019 році
Протокол №14
26.Про
забезпечення Розглянуто
вересень Шаповал О.І.
доступу
державних 12.09.2019
Огілько Ю.В.
реєстраторів речових прав на Протокол №8
нерухоме
майно
до
відомостей автоматизованих
інформаційних баз даних, які
можуть бути використані під
час прийняття рішення у
сфері державної реєстрації
У. Питання, які будуть розглядатися на оперативно-розпорядчих нарадах у
заступників голови райдержадміністрації
27.Про
стан
виконання Розглянуто
липень
Бондаренко С.М.
районних
програм 27.06.2019
Тарасенко В.Ю.
соціального
захисту Протокол № 27
пільгових
категорій
населення .
28.Про
стан
виконання Розглянуто
липень
Бондаренко С.М.
розпорядження
голови 27.06.2019
Тарасенко В.Ю.
обласної
державної Протокол № 27
адміністрації від 20.11.2013
№ 512 «Про План заходів
щодо інтеграції біженців та
осіб,
які
потребують
додаткового захисту,
в
українське суспільство
у
Полтавській області
на
період до 2020 року».
29.Про
підготовку
та Розглянуто
липень
Бондаренко С.М.
проведення обласного етно- 16.01.2019
Труш Л.В.
рок-фестивалю
«Козацька Протокол № 26
столиця»
30.Про огляд готовності Розглянуто
серпень
Бондаренко С.М.
навчальних
закладів
до 20.08.2019
Зливко Л.О.
роботи
у
2019-2020 Протокол №30
навчальному році.
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31..Про
підготовку
колективів
художньої
самодіяльності району до
участі в святі народної
творчості на Національному
Сорочинському ярмарку
32.Про підготовку закладів
культури до відзначення Дня
державного прапора та Дня
Незалежності України.
33.Про стан
проведення
психологічної
реабілітації
учасників АТО/ООС у 2019
році.
38.Про підготовку
та
проведення районної акції
«Школярик»
34. Про підведення підсумків
роботи літніх мовних таборів
та залучення до роботи
волонтерів.
35.Про
забезпечення
засобами
навчання
та
обладнання навчального та
загального для навчальн6их
кабінетів початкової школи.
36.Про хід виконання робіт
ремонту доріг в Гадяцькому
районі за І півріччя 2019 року
37.Про
підготовку
та
проведення районних заходів
до Дня усиновлення
38.Про підготовку закладів
культури
району
до
відзначення
76
річниці
визволення Гадяччини від
фашистських загарбників.
39.Про підготовку закладів
культури
району
до
фестивалю
«Підкова
козацької слави» з нагоди
річниці підписання Гадяцької
угоди.

Розглянуто
13.08.2019
Протокол № 29

серпень

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Розглянуто
06.08.2019
Протокол № 28

серпень

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Розглянуто
24.07.2019
Протокол № 31

серпень

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Розглянуто
18.09.2019
протокол №30
Розглянуто
20.08.2019
Протокол №30

серпень

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.О.

Вересень

Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

Розглянуто
10.09.2019
Протокол №33

Вересень Бондаренко С.М.
Зливко Л.О.

Розглянуто
27.08.2019
Протокол №27
Розглянуто
17.09.2019
протокол № 34
Розглянуто
03.09.2019
Протокол № 32

вересень

Шаповал
О.І.
Опришко А.О.

вересень

Бондаренко С.М.
Воронцова Л.О.

вересень

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.

Розглянуто
16.09.2019
Протокол № 26

вересень

Бондаренко С.М.
Труш Л.В.
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40.Про стан внесення до
Єдиної інформаційної бази
даних про взятих на облік
переміщених
осіб
та
проведення
призначення
допомоги
внутрішньо
переміщеним особам.
41.Про стан
забезпечення
санаторно
курортним
лікуванням
учасників
бойових
дій
з
числа
АТО/ООС у 2019 році.
42.Про підсумки проведення
ремонтних
робіт
на
автомобільних
дорогах
Гадяцького району за І
півріччя 2019 року
43.Проведення
районного
конкурсу
«Краще
місце
масового відпочинку біля
водного об’єкта на території
Гадяцького району 2019
року»
44.Про підсумки збирання
ранніх зернових культур в
сільськогосподарських
підприємствах району
.Про хід виконання робіт
ремонту доріг в Гадяцькому
районі за І півріччя 2019 року
45.Про стан забезпечення
населених
пунктів
Гадяцького
району
містобудівною
документацією
46.Про
процедури
верифікації та виявлення
підробки
паспорта
громадянина
України
у
формі картки

Розглянуто
30.08.2019
Протокол № 34

вересень

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Розглянуто
30.08.2019
Протокол № 34

вересень

Бондаренко С.М.
Тарасенко В.Ю.

Розглянуто
19.08.2019
Протокол № 13

Липень

Шаповал О.І.
Опришко А.О.

Розглянуто
09.07.2019
Протокол № 20

Липень

Шаповал О.І.
Єрьоміна І.М.

Розглянуто
20.08.2019
Протокол №27

серпень

Шаповал О.І.
Опришко А.О.

Розглянуто
27.08.2019
Протокол №27
Розглянуто
13.08.2019
Протокол № 25
Розглянуто
05.08.2019
протокол №24

серпень

Шаповал О.І.
Опришко А.О.

серпень

Шаповал О.І.
Єрьоміна І.М.

серпень

Шаповал О.І.
Огілько Ю.В.
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47.Про можливості подачі Розглянуто
серпень
Шаповал О.І.
документів
для
зміни 12.08.2019
Огілько Ю.В.
керівника та членів керівних Протокол №25
органів
громадського
об’єднання через центри
надання
адміністративних
послуг
48.Про
хід
виконання Розглянуто
вересень Шаповал О.І.,
комплексу осінньо-польових 10.09.2019
Опришко А.О.
робіт
Протокол №29
49.Про стан поводження з Розглянуто
вересень Шаповал О.І.,
твердими
побутовими 24.09.2019
Єрьоміна І.М.
відходами у Гадяцькому Протокол № 31
районі
У1. Проведення організаційно-масових заходів
50.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
ці
51. Здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації Пройшли
державних службовців апарату та структурних підрозділів навчання
2
райдержадміністрації.
державних
службовців,
7
пройшли вебінар
«Організація
проведення
оцінювання
результатів
службової
діяльності
державних
службовців у 2019
році»
52.Організація та проведення засідань громадської ради при Засідання
не
райдержадміністрації.
проводилось
53.Проведення заходів з нагоди прийняття Декларації про Проведено заходи
державний суверенітет України.
16.07.2019
у
бібліотеках
закладів освіти.
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54.Проведення заходів «Перший дзвоник» у закладах освіти
району.
55.Проведення моніторингу з питань погашення заборгованості
із заробітної плати в розрізі підприємств, організацій та установ
району.
56.Засідання комісії для вирішення спірних питань щодо
призначення субсидій, державних соціальних допомог та пільг.

57.Засідання районної тимчасової комісії з питань і погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

58.Засідання комісії для розгляду питань, пов’язаних із
встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»
59.Засідання комісії з вирішення питань проведення
безоплатного капітального ремонту власників житлових
будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу.
60.Засідання комісії з розгляду питань надання грошової
допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам.
61.Засідання
робочої
групи з опрацювання документів
інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (1 категорія) та
осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської

Проведено
02.09.2019
Проводиться
11,21 числа
Засідання комісії
проведено:
05.07.2019
Протокол № 17;
19.07.2019
Протокол № 18;
02.08.2019
Протокол № 19;
16.08.2019
Протокол № 20;
30.08.2019
Протокол № 21;
13.09.2019
Протокол № 22;
27.09.2019
Протокол № 27;
Засідання комісії
проведено:
26.07.2019
Протокол № 7;
30.08.2019
Протокол № 8;
27.09.2019
Протокол № 9
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
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катастрофи, про видачу довідок про заробітну плату, одержану
працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках
62.Проведення театралізованого свята, народного гуління «Ой,
на Івана, та й на Купала»
63. Підготовка та проведення обласного етно-рок-фестивалю
«Козацька столиця»
64.Засідання Координаційної ради у справах дітей при
райдержадміністрації.
65.Засідання комісії з питань
райдержадміністрації.

захисту прав дитини при

66.Контроль за забезпеченням належних умов для
повноцінного утримання та виховання дітей у прийомних
сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

67.Проведення перевірки умов утримання та виховання дітей у
сім’ях опікунів, піклувальників та усиновителів.

68.Проведення рейдів по перевірці умов проживання та
виховання дітей, що проживають у сім’ях, які опинилися у
складних життєвих обставинах
69.Проведення акції „ Школярик” (до Дня знань) для дітей, які
перебувають на обліку у службі у справах дітей
райдержадміністрації
70.Проведення заходів до Дня усиновлення
71.Проведення заходів з нагоди прийняття Декларації про
державний суверенітет України у навчальних закладах району.

звернень.
Проведено
06.07.2019
Проведено
06.07.2019
Проведено
18.09.2019
протокол № 3
Проведено
08.07.2019
Протокол № 7
Проведено
обстеження умов
проживання дітей
в
7 прийомних
сім’ях та 1 у
дитячому будинку
сімейного типу
Проведено
7
перевірок
умов
утримання
та
виховання дітей у
сім’ях
опікунів,
піклувальників та
усиновителів
Проведено :
29.08.2019;
13.09.2019;
18.09.2019
Проведено
29.08.201901.09.2019
Проведено
27.09.2019;
30.09.2019
Проведено заходи
16.07.2019
у
бібліотеках
закладів
освіти
відбулася виставка
присвячена
річниці прийняття
Декларації
про
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Державний
суверенітет
України.
Липень
72. Проведення театралізованого свята «Ой на Івана та на Проведено
Купала»
06.07.2019
73. Проведення Місячника «Увага: діти на дорозі!»
Протягом вересняжовтня у закладах
освіти
району
пройшов місячник
«Увага: діти на
дорозі!»,
проводилися
виховні заходи із
залученням
працівників поліції
району.
74. Проведення Акції «Дай руку, першокласнику!»
У
липні-серпні
2019
року
в
закладах
освіти
району
організаційнопедагогічні заходи
щодо
навчання
молодших
школярів,
була
організована
активна співпрацю
з
батьківською
громадськістю
майбутніх
першокласників.
75.Проведення заходів до Дня підписання Гадяцького трактату Проведено
Заходи 15.09.2019
76.Підготовка та реалізації плану заходів щодо відзначення в Проведено
районі Дня Незалежності України.
24.08.2019
77.Проведення заходів з відзначення Дня Державного прапора Проведено
України.
24.08.2019
78.Проведення фестивалю народної творчості «Пісенні скарби Проведено
Гадяччини».
24.08.2019
79.Проведення районного свята «Обжинки – 2019»
Перенесено
на
15.08.2019
80.Проведення районної
педагогічної конференції та Проведено
районного ярмарку педагогічної майстерності.
30.08.2019
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81.Участь у проведенні Національного Сорочинського ярмарку. Проведено
21.08.2019
Вересень
82.Організація та проведення акції «Школярик» ( до Дня Проведено
знань), які перебувають на обліку у службі у справах дітей 29.08.2019райдержадміністрації.
01.09.2019
83.Свято «Перший дзвінок» у загальноосвітніх навчальних Проведено
закладах.
02.09.2019
84.Проведення заходів по відзначенню визволення Гадяччини Проведено
від німецько-фашистських загарбників
11.09.2019
85.Проведення фестивалю «Підкова козацької слави» з нагоди Проведено
річниці підписання Гадяцької угоди.
15.09.2019
VІІ. Проведення заходів ідеології державотворення
Протягом кварталу
86.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
87.Організація публікацій, статей у засобах масової інформації, Організовано
спрямованих на роз'яснення суті державної політики органів публікації статей у
влади.
засобах
масової
інформації,
спрямованих
на
роз'яснення
суті
державної
політики органів
влади.
88.Інформування населення через засоби масової інформації Оопубліковано:
щодо соціальної політики держави, призначення та виплати Обласний
соціальних компенсацій та гарантій, надання житлових інформаційно
субсидій, надання пільг пільговим категоріям громадян.
рекламний
тижневик «Базар
Медіа в Україні» 5 статей:
Знято
13
інформаційних
відеороликів:
які транслюються
на телеканалі
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«Місто» та на сайті
Гадяцьких новин
двічі на тиждень.
Щодня
публікуються
матеріали
на
сторінці
Управління
соціального
захисту населення
Гадяцької
райдержадміністра
ції в соціальній
мережі Facebook.
Проведено
16.07.2019
Проведено
29.08.201901.09.2019

89.Проведення заходів з нагоди прийняття Декларації про
державний суверенітет України у навчальних закладах району.
90.Організація та проведення акції «Школярик» ( до Дня
знань), які перебувають на обліку у службі у справах дітей
райдержадміністрації.
Липень
Проведено
91.Проведення районних заходів до Дня усиновлення
27.09.2019;
30.09.2019
Серпень
92.Проведення заходів з відзначення Дня Державного прапора Проведено
України та Дня Незалежності України.
24.08.2019
93.Проведення районного свята «Обжинки – 2019»
Проведено
15.08.2019
94.Проведення районної
педагогічної конференції та Проведено
районного ярмарку педагогічної майстерності.
30.09.2019
Вересень
95.Про відзначення 75-ї річниці визволення Гадяччини від Проведено
німецько-фашистських загарбників.
11.09.2019
98.Проведення козацького свята з нагоди річниці підписання Проведено
Гадяцької угоди.
15.09.2019
УІІІ. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації ними
повноважень органів виконавчої влади
96.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
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97.Моніторинг рішень сільвиконкомів щодо забезпечення
стабільності та прогнозованості суспільно-політичної ситуації

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

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

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

рішень, які мають
вплив
на
суспільнополітичну
ситуацію в районі.
Постійно
проводився
моніторинг рішень
сільвиконкомів
щодо забезпечення
стабільності
та
прогнозованості
суспільнополітичної
ситуації
Постійно
надавалась
методична
допомога
місцевим органам
державної
виконавчої влади з
питань організації
виконання
делегованих
повноважень
органам місцевого
самоврядування
повноважень.
Проводився аналіз
актів виконавчих
комітетів
сільських
рад,
прийнятих
з
питань здійснення
делегованих
повноважень
органів виконавчої
влади.
Проведено
перевірку
Акт 27.07.2019
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101. 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».
102.Періодична перевірка стану здійснення посадовими Проведено
особами місцевого самоврядування та виконкомом Соснівської перевірку
сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої Акт 27.09.2019
влади, передбачених Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
ІХ. Документи, які будуть розглядати в порядку контролю у заступників
голови райдержадміністрації
103.Розпорядження голови обласної державної адміністрації від Розглянуто
20.11.2013 № 512 «Про План заходів щодо інтеграції біженців 23.09.2019
та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське Протокол № 35
суспільство у Полтавській області
на період до 2020
року».
104. Розпорядження голови райдержадміністрації «Про Розглянуто
проведення огляду готовностізакладів освіти району до початку 20.08.2019
нового 2019-2020 навчального року.
Протокол №30
105.Розпорядження голови райдержадміністрації «Про
Розглянуто
затвердження мережі закладів освіти Гадяцького району на
10.09.2019
початок 2019-2020 навчальний рік».
Протокол № 33
106.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 Розглянуто
№ 998-р «Про заходи з увічнення пам'яті захисників України на 03.09.2019
період 2020 року»
Протокол № 32
107.Розпорядження голови райдержадміністрації від 23.01.2019 Розглянуто
№25 «Про підготовку та відзначення в районі 100-річчя полку 16.07.2019
запорожців»
Протокол № 26
108.Лист служби у справах дітей облдержадміністрації від Розглянуто
31.08.2015№ 731/01-30 «Про охоплення сімейними формами 24.09.2019
виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського протокол № 35
піклування»
109.Лист служби у справах дітей облдержадміністрації від Розглянуто
23.03.2010 № 01-04/210 «Про стан здійснення виплат державної 24.09.2019
протокол № 35
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, над якими встановлено опіку піклування».
110.Наказ служби у справах дітей облдержадміністрації від Розглянуто
15.04.2016 № 15 «Про звіт з питань звернень громадян за 9 24.09.2019
Протокол № 35
місяців 2019 року».
111.Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.04.2017 Розглянуто
№211 «Про підсумки економічного і соціального розвитку, 24.09.2019
виконання бюджету та стану реалізації проектів Державного Протокол №31
фонду регіонального розвитку в області за 2016 рік»
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112.Розпорядження голови облдержадміністрації від 09.10.2017 Розглянуто
№654 «Про управління об’єктами державної власності»
10.09. 2019
Протокол №15
113.Розпорядження голови райдержадміністрації від 07.05.2019 Розглянуто
№ 102 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та
10.09. 2019
виконання бюджету району за I квартал 2019 року»
Протокол №15
114.Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.11.2018 Розглянуто
№ 935 «Про усунення недоліків»
10.09. 2019
Протокол №15
115.Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.03.2018 Розглянуто
№ 191 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 23.07.2019
виконання бюджету області за 2017 рік»
Протокол №22
116.Доручення голови облдержадміністрації від 28.01.2019 Розглянуто
«Інформація щодо підключення інтернет- послуг до соціально 17.09. 2019
значущих місць в районах»
Протокол №16
117.Доручення голови райдержадміністрації від 21.06.2016 Розглянуто
«Про хід виконання Закону України від 05.02.2015 №157-YIII 17.09. 2019
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Протокол №16
реалізацію проектів міжмуніципального співробітництва на
території Гадяцького району»
118.Розпорядження голови облдержадміністрації
від Розглянуто
05.12.2018 №1041 «Про План роботи на 2018-2020 роки з 17.09. 2019
виконання в області завдань Державної стратегії регіонального Протокол №16
розвитку України на період до 2020 року»
119.Доручення голови облдержадміністрації від 30.07.2018 Розглянуто
«Про хід проведення жнив та забезпеченість області ресурсами 20.09. 2019
продовольчого зерна»
Протокол №17
120.Розпорядження голови обласної державної адміністрації від Розглянуто
03.12.2018р. №1016 «Про план заходів щодо реалізації в
24.09.2019
Полтавській області Концепції розвитку електронного
Протокол №31
урядування в Україні на 2018-2020рр.»
121.Лист Департаменту економічного розвитку, торгівлі та
Розглянуто
залучення інвестицій облдержадміністрації щодо моніторингу
24.09.2019
функціонування центрів надання адміністративних послуг
Протокол №31
122.Лист Департаменту економічного розвитку, торгівлі та
Розглянуто
залучення інвестицій облдержадміністрації щодо забезпечення 24.09.2019
належної роботи центру надання адміністративних послуг та
Протокол №31
запровадження в ньому електронного документообігу
123.Розпорядження голови
облдержадміністрації від Розглянуто
25.03.2016р. № 118 «Про заходи щодо забезпечення територій 16.07.2019
області містобудівною документацією».
Протокол № 21
124.Лист департаменту будівництва, містобудування і Розглянуто
архітектури
та
житлово-комунального
господарства 27.08.2019
облдержадміністрації від 23.02.2018 р. № 03-09/3.868 «Про Протокол №27
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інформування щодо проведення перевірок об’єктів соціальної
сфери.
125.Розпорядження голови
облдержадміністрації від Розглянуто
18.01.2017р №26 «Про заходи щодо поводження з твердими 17.09.2019
побутовими відходами на території району».
Протокол № 30
Х. Вивчення, узагальнення і поширення в районі нових форм та методів
роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств і
організацій різних форм власності
127.Про вивчення системи роботи Березоволуцького сільського Вивчено систему
Будинку культури по організації культурно - дозвільної роботи роботи
серед населення громади. Створення та розвиток аматорських Березоволуцького
колективів
сільського
Будинку культури
по організації
культурно дозвільної роботи
серед населення
громади,
створення та
розвиток
аматорських
колективів та
розглянуто на
нараді клубних
працівників,
13.09.2019

Керівник апарату
райдержадміністрації

Л.М.Панченко

