
!штуьськА РАйоннА двРжАвнА Адм|н1стРАц1я
хАРк|всько1 оБлАст|

РозпоРяд)|(вння

9уц'[в т*р ./]/-

||ро затвердл(енпя плану роботи
{угу|всько! районно| дерлсавно[
адм|н!страц|! на 11 квартал 2015 року

Б|дпов|дно до статей 6, 39 3акону }крайи <|!ро м1сцев| державн|
адм|н|сщац|!'>>, Регламенту 9уц!воько{ районно! дер>кавно! адм|н|страц1|,

затвердженого розпорядженням голови районно{ державно! адм1н1сщац||
в1д 20.02.20|2 ].{э 14,|, врахову,очи р1тшення колег!| районно| державно|
адм1н1ощац|! в|д 25 березня 2015 роц:

1. 3атвердити план роботи т{уц|всько| районно! дер:кавно| адм|н!страц1|
на 11 квартал 2015 року (лоАаеться).

2. (ер|вникам струкцрних п!дрозд|л|в районно| державно| адм|н!сщац1|
забезпечити виконання зазначеного плану.

3. 1(онщоль за виконанн;{м розпорядження пок.'тасти гта засцпник|в
голови та кер|вника аларату районно| державно| адм|н|сщац||.

| олова районно! дер'кавно'[
адм!н!страц!! €.о. коРол|ок



3АтввРджвно
Розпоряджен}{'| голови
рф9нцо} державн-о| 1дм1н1страц||/!Р2 ..уау 2ага: у*р.//!'----7-7-------------

п.]|Ан РоБоти
9уц!всько! районво| дерясавно[ адм!н!страц[[

на [[ квартал 2015 року



щ

т1лАн

[ерман Б.Ф.3агатьний в!дд|л {!парату

рйдержадм:нтсщашп
пр"-"и"ум-, роб-" ъ .вер11енн,|ми щомадян в _с;ужб| у

".р** й1тей районно{ державно! адм!н|сщац!] за 1 кварта:т

€щельник 1.А.€ектор !нфорь;ш1!йно_

комп'тотерного забезпеченняфо запровадхення системи обм1ну службовими

д'*у*"'''^'" рйдержадпл|н1сщац1| з викориотанням

-11исянський Ф.€.1['правл!ння праш1 та
соц|ального захисц
населення

8!':ц|л охорони здоров'я
про орган|заш|то проведення щор|яного медичного огляду

[о 11.04.2015пр" 'ц."-"-у 
проведецня ",[ня шив|льного захисц" в

зйальноосв|тн!х закладах району у 2015 роц!
.}1улников й.€.€ектор шив!льного захиоц

райдержадмтнтсщашп
[о24.04'20|5пр та'*щ*ення !1ла:{у орган1заш1йних ! практинних

заход|в щодо запоб1гання нещасним випадкам з :т|одьми на

водних об'сктах рйону на 2015 Альоплина €.€.!правл|нття
€шропромислового ро-звитку

пр" _"*"к" ор.д'|зац!йних роб1т з пйготовки

с1льськогооподарських п|дприемств райо1{у до збирштня

11ро затвердження пл!!}{у роботи рйлоржадм1н1страц|] на !11

щ. "и'""""""" "-ород.|ми 
9уц!всько! рйояно! державно1



1 , 3 4 5

10. |!ро передату Аитини на вихов;!ння до прийоптно| с|м'| ||ротягом
кваоталу

€.тужба у справах д!тей
райдеожадпц|н|стоа:л|!

€срокурова [.Ф.

11. ||ро передату д\4'1'111\4 на вихов{|ння до дитячого булинч
с|мейного типу

|{ротягом
кварта.'|у

€.тужба у справах д1тей
райдержадм1н1страц|!

€ерокурова [.Ф.

12. |{ро зд!йонення правонип!в батьками в!д |мен1 неповнол!тн!х
д|тей

|[ротягом
кварт,1лу

€лужба у справах д|тей
райдержад]\{!н!страц1[

€срокурова [.Ф.

13. |[ро над1!н|тя щор!чних в!дпусток прац1вникам
райдержадм1н!отрац|]

|[ротягом
кваот:шу

81/ц|л кад>ово! роботи
апарату рйдерясадм|п!отрац|!

|!рядка 1.Ф.

14. |1ро внесення зм1н до оклад!в коноультативно-доРадчих
оргав|в, створених при 9уц|воьк1й районн!й держазн!й
адтл!п!страц!|

|[ротягом
кварт.1лу

€щуктурн! п|дрозд1ли

рафержадм!н1сщац1!
!{ер!вники ощуктур|{их
п|дрозд|л1в
оайлеожалм!н!стоаш!!

б) вивнення пптань !з подальп:им йформуванням кер1вництва райдер'кадм!н!сграц!!
1. ||ро п1доумки економ|чного | соц1ального розвитку рйону

за зв|тний пер!од !о 25 'птсла
ш|ом!сяця

8!дд|л економ1.*лого

розвитку 1 торг1вл1

райдеожадм|н|страц||

8олоцкова 8.й.

, |1ро стан пог{шпення заборгованост! п!дприемств та
оргап1зац1й з платеж!в до бтоджету вс1х р1вн1в та |1енс1йного
фонду в рйон|

'{в!я| 
на

м!ояць
Б|дд1л економ!чного
розвитку | торг1вл1

райдер:кадм!н|отрац1!

Болоткова Б.й.

1_ |[ро фактинн1 обсяги промислового виробництва рйону !о 10та25
числа

щом]ояця

3!дд!л економ!нного
розвитку | торг|вл|
оайдержадтл1н1стошл|]

Болоцкова Б.й.

4. |!ро стан ц1ново! сица:{|| в рйон| та ц!ни на основн|
продукти харчувапня

1_(одекадно
6'|6,26 числа

щом|сяця

9|дд1л економ!нного
розвитку ! торг|вл1
райдер:ка.шд|н!страц1|

Болоцкова 9.й.

5. |1ро обсяг |ноземних 1нвестиц|й та зовн1тпньоеконом|чно|
д!яльпоот1 пцприемств раиону

Ао
15.04.2015

Б|дд!л економ]чного
розвитку ! торг|вл!
оайлеожадм!н!стоаш|1

8олоцкова Б.й.

6. |[ро викон:1ння районно? |[рощами розвитц сфери
побутового обслуговування населення 9угу!вського району
на 201 1-2015 роки за пйс}тлками 1 кварталу 2015 року

Ао
10.04.2015

Б1дд|л еконоьд!чного

розвитку ! торг!вл1
оайдеоясадм!н1стоаш|!

Болоцкова 8.й.
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1. |{ро стан пог:!]пенпя заборгованоот! з виплати зароб|тно!
плати

|!ротягом
кварта.'|у

9правл|ння прац| та
соц1ального з€1хисц
населен1{я

райержадм{н]страц|!

]1исяноький Ф.€.

8. |!ро под|! у рел1г1йному житг1 району |!ротягом
кварт11лу

Б1дд1л охорони здоров'я
райдержадм|н;отрац1]

[ерез Ё.й.

9. |{ро стан наданпя медичного обо.'уговування виму|цено
перем1щеним громадян(!м з тимчасово окуповано! територ1|
1 район|в проведеп|{я !!т!титерористично| операц|!

1_1_1ом!сяця 81дд1л охорони здоров'я
райержалм!н1сщап1|

[ерез Ё.й.

10. |{ро робоц |з заттитами, що надходять до районно!
державно! адм|н!сщац1!

05.04.2015 €ектор забезпеченпя достугу
до публ1чно] !нформац|{
райдержадм1н1страц|]

!окайчк.(.Ф.

11. |1ро х1д викон:!ння вимог 3акону !кра|ни "||ро досцп до
публ1нно! 1нформац!!'' отРукцрними п1дрозд!лами районно!
державно| адм1ц1отрац||

10.04.2015 €ектор забезпечення доступу
до публ|яно| !нформац1!
рай держадм1н|страц1|

)1окайнук ,{.Ф.

12. |{ро от,|н виконання "||рощами !нформатизац!{
9уц!воького рйону на 20\ 5-2017 роки"

|{ротягом
кварт!1пу

€ектор !нформац!йно-
комп'тотерного забезпечення
апарату райдержад!,|!н!отрац;]

€трельник 1.А.

13. |{ро функц1онування 1нформац|йно-телекомун!кац|йно|
системи апарату та стукцрних п1дрозд|л|в
райержадм1н1стршд1]

|1ротягом
кварт{1лу

[ектор 1нформац!йно-
комп'хотерного забезпечення
апарату рйдержадм!п1отрац!!

6щельник 1.А.

\4.
року
|[ро аншл!з виконання б:оджету району за | квартал 2015 (в1тень Ф|нансове управл|ння

райдержадм1н1отоац1!
Бурейко 1.й.

15. |[ро п1дготовку проект1в р1тшень районно| раАи шоАо
внесення зм!н до рйонного бтоджету на 2015 р|к

|!ротягом
кваоталу

Ф|нансове управл!ння
райдержадм1н!страц!!

Бурйко 1.й.

\6. |1ро результати перев1рок бтоджетних уст€|нов' о1льських,
селищних рад з питапь ста|{у дотрим{!ння ф1наноово-
бтоджетно| дисципл|ни при формуванн|, складанн! та
виконанн ! м!сцевих бгоджет|в

|[ротягом
кварт{1лу

Ф!нансове управл1ння
райдержадм|н!ощац{|

Бурйко 1.\4.

17. ||ро отан виконання рйонного та зведеного бтоджет!в
району у 2015 роц1

1-[ом|сяца Ф|нансове управл1ння
райдеожадм|н!отоац||

Бурйко 1.й.
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18. |{ро отан ф|нштсування зароб!тно! ,''-1|-йц!Б!Б
виплат з м!сцевих бтоджет1в

1_{отил<ня Ф1напоове управл!ння
пайпеп:ка ппл!тт!с'гпятт{|

Бурйко ?.й.

19. |{ро стан проходжент|я оп:1л1ов.!льного оезону эош-эотз
рок!в

.{о 15.04.2015 3!дд|л житлово_
комунального гооподарства
та буд1вництва
оайлепхса :пи!н{стпатт!?

Болодько 1'Б.

20. ||ро х!д виконапня плану з| створення Ф€ББ в рай{н! !!ом|сяця 8|дд!л >тсттлово_

комунального гооподарства
та буд|вництва
оайлепясапм1н!стпатт!|

Болодько |.8.

21. |!ро робоц щодо передав! в!домного житло.ого 6онду у
комун:шьну власн!сть територ!а:ьних ромад

|!ротягом
кварта'!у

Б1дд|л житлово-
комун:|льного господаротва
та бул!вництва
райдержадпц!н|страц!!

Болодько 1.Б.

22. |!ро роооту виконком!в о!льських та селищних рад щодо
п1дщимання н:1лежного с,!н.отану та благоу!роло в
1{аоелених пунктах району

|!ротягом
кварт(шу

Б1дд|л >то,:тлово-

комунального господаротва
та буд1вництва
оайпепхса пь,:!н! стпятт!|

Болодько 1.3.

2з- |\:о проведення ремонтних роб!т на об'екгах благортроло
п|д вас проведення щор!.пло! всеукра!нсько| акц||,.3а чиоте
довк1лля'' та дня благоуотрото

||ротягом
кварт{|лу

Б|дд!л житлово-
кому1{11льного господарства
та буд!вництва
оайлео>капм! н!стпатт!|

8олодько !.Б.

24. |!ро вжитгц кер!вниками п!щтриемств, у"'а''" | щ.*ъацй
району заход!в з охорони л|с!в на протипожежний пер|од
2015 року. Фрган|зацй взаемод|{ в1домних протипожежних
с;цжб' що залула:отьоя до гас!ння великих л|сових поже)|(

!о 16.05.2015 €ектор цив!льного захисц
райдержадм|н!срац!|

)1утников й.€.

25. |!ро обстеження та анал1з д|яльпост1 транот'ор',"*
п!дприемств району

10.04.2015
1 1.05.2015
10.06.2015

Б!дд1л 1нфраотруктури

рафержадм!н|ощац!!
Фниценко 1Ф.8.

26. |{ро стан розрахунк|в за спожит| приролний .аз та
електричну енерг|то

1{ом1сяця Б1дд|л |нфраотруктри
райдержадм;н!ст9ац!!

Фнищенко }Ф.8.
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27. |{ро стан транопортного обслуговування та }|ад!!ння поо]цг
зв'язку в район!

||ротягом
кварт!!'лу

81дд!л |нфрасщуктри
райдер)ка"!ц\{1н|отрац|!

Фнищенко 10.8.

28. |{ро стан виконавсько! дисципл|ни у сщукт}рних
п1дрозд1лах райдержадм!н|страц1т за 1 кваотач 2015 року

15.04.2015 €ектор конщотпо апарац
оайдеожалм1н|отоац!|

1ванова Ф.€.

29. |[ро висв|тлення д1яльност| райдержадм1н1ощац|| у м1сцевих
заообах масово| 1нформац|] у 1 квартал! 2015 року

1(в|тень Б|дд|л масових комун|кац|й
апарату райдержадм1н!страц!|

отчена!|тко м.А.

з0. |1ро викон{|н}{]{ закон|в }кра1ни, акт!в та дору{ень
|[резидента 9кра!ни ! |(аб!нсгу й|н1сщ|в 9кра!ни,
розпоряджень та доручень гол|в облаоно| та районно|
держ{вних адм|н1сщаш1й' проведеного от}ктрними
п1дрозд1лами рйдержадм1н!страц1! за 1 квартал 2015 року

20.04.2015 €ектор контро.тпо апарац
райдержадм!н|сщац1|

1вшлова Ф.€.

31. |1ро дотримання чинного законод{1вства кер!вниками
струкгурних п!дрозд|л|в рйдержадтд|н1стран|| при виданн1
наказ1в у ! квартал1 2015 року

20.04.2015 [ФриАинний сектор апарату

райдер>кадм1н|сщац!!

€купвенко [.10.

з2. |{ро х1д виконання розпорядження голови
райдержадм|н|сщац!! в!д 0з.05.2006 ].[э 241 "|1ро
вдосконаленн'! роботи щодо под(1ння 11а державну
реострац1то та перег']1яду нормативно-правових акт;в''

20.04.2о15 |0ридитний сектор апарату
раферя<адм1н1страц||

(кутненко |.1Ф.

-) -). ||ро ст€1н крим{ногенно! сицаш||, законност| та
пр.вопорядку в район|

|!ротягом
кварталу

€ектор оборонно|,
моб1л!зац!йно!, режимно-
секретно| роботи та взаемод1| з

правоохоронними органами
апар(}ту
оайдеожадм1н|стошт||

_]]евченко Б.й.

-).+. |{ро п!доумки анал!зу як!сного складу державних службовц|в
та оо|б, зарахованих до кадрового Резерву д']ш| проходження
державно! олужби

01 .04.2015 8!дд1л кадрово! роботи
ат|арату
оайдеоясадм|н1отоац!!

||рядка 1.Ф.

з5. |{ро зм1ни обл|кових даних державних службовц|в
райдерясадм|н!сщац|1 за системо|о "(артк*' едино|
держазно| комп'тотерно! сиотеми "1{адри''

з0.06.2015 8|дд!л кадрово| роботи
апарату

райдер>кадм|н!отрац!!

|1рядка 1.Ф.
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з6. ||ро наявв!сть вак.|нтних посад у райдер)кадм!н1сщац!! 01.04.2015
з0.04.2015
01 _06.2015

|! п'ц1л кадрово| роботи
апарату
райдержадм1н|страц1!

||рялка 1.Ф.

з7. ||ро проведення т цру щор|нного 3оеуща|нського конкурсу
"(ращий дер>кавний олужбовець'' :

про висв|тлення у засобах масово1 !нформац!|;
про результати |(онкттсу

1(в!тень Б!дц|л кащово| роботи
!|парату

райдержадм!н|ощац!!

|{рялка 1.Ф.

з8. |[ро признанення на пооади та зв1льнення з пооад кер!вниктв
територ|альних орган|в, м|н|сщ!в' |н:ших ценщальних
орган|в виконавчо| влади' урядових орган|в. що
функц|онутоть в сиотем1 м!н!стерств, кер!вник1в
п1дприсмств, уст{|нов' орган1зац1й' що н!1лежать до сфери
управл|ння центральних орган1в виконавно! влади

!{ом|ояца до
28 числа

Б|дд|л кадрово| роботи
апарату

райлержа':ш.л1н|отраш|!

|[рядка 1.Ф.

з9. |[ро порядок орган|зованого зак1нчення 2о|4-20|5
н!вчального року та проведення дерх<авно! п|доумково!
атестац|| у з{|к;тад.|х оов|ти району

(в|тень 8|дд1л оов1ти

райержаштл!н1ощаш|!

.11яховин-3верева €.Ф.

40. ||ро орга:л1зац1то оздоровлення д!тей п!д чао л|тньо|
оздоровно! кампан1| 2015 року

1равень Б!дд|л осв1ти

райдерхадм|н|сщац|{
)!яховин-3всрева €.Ф.

4\. |{ро проведення перев!рок у ощуктурних п1дрозд|лах

райдержадм|н|ощац!| щодо ведення арх!вно! справи'
д1ловодотва та роботи екопертних ком1о|й

|{ротягом
кварт.!лу

Арх!вний в|дд1л

райдержаши!н|ощаш!!

€ав!нова Ф.Ф.

42. |{ро виконанн'! |{лану з{1хист !нформаш1! в А|1€
,{ержавного |ессщу виборш|в

|[ротягом
кварт:шу

8|дд!л ведення .{ержавного
реесщу виборц1в ат\арату

райержадм!н1страц1]

)[огачов Б.[ .

4з |{ро х|д пер!одинного поновлення персональних даних
Реесщу виборц|в

]-(ом|ояца
до 3 чиола

Б|дд|л ведення,{ержавного
рееощу виборт{1в апарац
оайдержадм!н|отрац!|

.[огачов Б.[ .

44. |{ро стан орган1зац|| медичного обслуговування соц1ально-
незахищених верств населен+:я в|дпов1дно ло ресстр1в
хвооих п|льгових категоо!й

1-(ом|сяця Б|дд!л охорони здоров'я

райдержадм|н1сщац1|

[ерез Ё.й.
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45. ||ро планув.}ння роботи отруктурних п1дроздл:в
рафержаддл1н|отрац!!, викон1шт{их ком1тет1в с!льських,
селищних рад на 11 квартал 2015 року

15.04.2015 Фрган|зац|йний в|дд1л

аларату райдержадм!н|страц11

[|!трифанова [{.|[.

46. |1ро проведення зао|дань виконавчих ком|тет1в с1льоьких,
селищних рад за 1 квартал 2015 року

|5.04.2о15 Фрган|зап1т1;тий в!ди|л
апар!шу райдержадм|н1страц1|

[11рифанова Ё.|1.

47. ||ро виконання струкцрними п!дро3д!лами
рафержадм!н!сщац11 плану роботи райдержадм|н|сщац1| за
м1сяць

[!ом!ояця
до 10 чиола

Фрган1зац!йний в!дд|л
а|\арат у райержадм1н1сщац1|

[11трифанова Ё.|[.

48. |!ро виконання струкцрними п!дРозд1лами

райдержадм1н|сщаш!| плану роботи райдержадм1н1страц|! за
1 квартал 2015 року

20.04.2015 Фрган1зац|йний вйд1л
апарату райдерхсадм|н|отрац!|

[11трифаяова Б.|{.

49. |!ро отан щодо поперед)кення дитяяо| бездоглядност1 та
правопору1пень серед неповнол|тн|х у 9угу!воькому рйон1

1(в{тень €лужба у справах д|тей
райдеоя<адм|н!страц|]

€срокурова [ .Ф.

50. ||ро отан оправ у соц{альн1й офер| на територ|| району !{ом|сяця
до 10 числа

9правл1ння прат]| та
соц1альттого захиоту
населепня
оаилеож!ш!м1н1стоап11

.}|иоянський Ф.[.

51. |{ро стан забезпечення безперетпкодним доступом оо1б з
обмеженими ф!зинними можливостями до об'скт1в житлово-
комунального призначення

1!ом|сяця }правлйня прап| та
соц|ального за1хисц
наоелен}|'|

оайдержадп.л!н1стоац|]

.]]исянський Ф.€.

52. |!ро стан взаемод!] оуб'скт|в соц!ально! роботи, залунення
зд1иснення соц1€1льного

опинилися у окладних
!нтпих соц:*альних партнер1в
супроводу с1меи з д!тьми'

д]\я
як1

життсвих обставинах. та надання соц|а.|1ьних послуг

1|{опонед1лка Рйонний ценФ ооц1а.тльних

олужб для с1м'1!, д1тей та
молод!

Ряб|н1на 1.Б.

53. |{ро роботу фах1вц1в 1з ооц1ально! роботи з с|м'ятли, як[
опинилиоя у складних )китт€вих обстазинах

11{опонед1лка Районний центр соц!альних
служб для с|м'|, д!тей та
молод!

Ряб1н1на 1.Б.



|{ро х!д виконання розпорядя(ення .'''*
райдерл<адм1н|ощац|{ в!д 24 .1 1 .2006 .}.[ч 79з ,,|{ро

затвердження заход1в щодо розвитку ф!зи.пто| культури та

€ектор у оправах молод! та
опорту рйдержадм1ш!страц|!

|[ро х1д проведення комплексу весняно_польов'* рмь }празл!ння
ащопромислового розвитку

Альотпина €.€.

|[ро х1д п!дготовки господарств району до л1тньо-тафного
утримання велико! рогато! худоби

!правл|ння
ащопромислового розвитку

Альотпина €.€.

[1ро стан п!дготовки с!льськогоспод'р.,^, * .[фййБББ
збирання ранн|х зернових культ}р

9правл!ння
агропромислового розвитку

Альоптина €'€.

|!ерев1рка виконання делегованих повноважень орган1в
виконазчо| влади виконкомом €таропокровсько! о]льсько|
ради щодо вжиття у раз1 надзвинайних ситуац1й необх|дних
заход!в, в|дпов1дно до чинного законодавства' щодо
забезпечення держ{вного 1 громадського порядку'
життед|яльност! п|дприсмотв' уст!1нов та орган|зац1й'
вряцвання житгя тподей, захисту !х здоров,я' збереження

€ектор цив!льного захисц
райдержадм|н!сщац!|

}!улников .й.€.

|{ерев!рка виконанця делегованих повноваясень орган!в
виконавчо1 влади виконкомом Беликобабчансько! с1льоько!
ради щодо вир|тпення питань по забезпеченнто охорони
пам'ятник|в !стор11 та культури, збереженнто та

Б|дд|л культури | цризму
райдержадм!н!сраш!|

(улетпова 1.3.
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3. |[ерев|рка викон,1ння делегованих повнова>кень орган1в
виконавчо| влади виконкомом новолокровоько! селищно|
ради щодо сприянн'1 оргая|зац1т призову громадян на
строкову в|йськову та !|''|ьтернативну (нев|йськову) олужбу, а
такох< 1х моб|л|зац1|, п!дготовц! молод| до служби в
3бройних €илах 9кра!ни, орган|зац1| навчальних
(перев!рояних) та спец|альних в!йськових збор1в;
забезпечення доведення до п!дприемств, установ та
орган1зщ!й неза-'|еяшо в1д форм власност1, а т!|кож населення
наказу в1йоькового ком!сара про оголо1пення моб|л1зад!|;
орган!зац1| та уласт1 у зд!йоненн| заход|в, пов'язаних з
моб|л|зац1йното п|дготовкото; зд1йснення заход|в щодо
в!йськово-патр1отичного виховання населення

(в|тень (ектор оборонно|,
моб!л|зац|йно], режимно_
секретно| роботи та взаемод|!
з правоохоронними орган.|ми
алларату рйонно| державно!
ад.л!н!сщац|!

.[!евченко Б.й.

4. |[ерев1рка виконання делегов,1них повноважень орган!в
виконавчо] влади виконкомом 1{онетоцько| оелищно! ради
щодо створення умов д]1я занять ф|зинното кульцро[о та
спортом

1{в1тень €ектор у справах молод1 та
опорту районно| держазно!
адчд|н!страц||

Ряб|н1на |.й.

5. |{ерев|рка виконання делегованих повноважень орган|в
виконавчо] влади виконкомом Бведенсько| оелищно| ради
отооовно зд|йонення контрол[о за дотриманяям зобов'язань
щодо платеж|в до м!оцевого бтоджету на п1дприемотвах ! в
орган1зад1ях незалея(но в1д форм власност!

21'05.2о15 Ф1нансове управл|ння
райдержадм|н|ощац1|

Бурейко 1.й.

6. ||ерев|рка виконання делегованих повноважень орган1в
виконавчо{ влади виконкомами }у1алин|воько{ оелищно| ради
щодо ую|а]1ання колективних договор|в

1равень !правл|ння прац| та
соц1ального захисц
населення
оайдержадм!н1страц!!

.}]исянський Ф.€.
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7. |{ерев!рка виконан{{я делегов[|них повнов.'кень орган1в
виконавчо1 влади виконкомом Рсхар|воько| селищпо! ради
щодо розгляду звернень громадян, зд!йонення конщол|о за
отаном ц1е| роботи на п|дприемствах, в установа!х та
орган1зац|ях незалежно в!д форм власноот1' як! знаходятьоя
на територ]| ради

9ервень 3агальний в1дд|л апарац
райдерх<адм!н!страц1|

[орман Б.Ф.

8. |[ерев1рка виконання делегованих повновая<ень орган!в
виконавчо| влади виконкомом 1ван1всько! с!льсько! рали
щодо розгляду спр,в про адм!н!стративн1 правопору:лення,
вйнесен| до |х в|дання; утворення адм|н!ощативно| ком!с||
та ком1с1] з пит.!нь боротьби з| злочинн|стго та корупш|сто.
спрямуваттня !х д|яльноот|

9ервень €ектор оборонно|,
моб|л|зац!йно|, режимно-
секрегно| роботи та взаемод1!
з правоохоронними органами
апарату районно! державно!
а-гш,:|н|отоац1|

.[евченко Б.й.

9. |{ерев|рка викон!!ння делегов€1них повноважень орган1в
виконазчо] влади виконкомом (оробовкиноько! с|льсько!
ради щодо зд1йонення в установленому порядку держ!вного
контрол}о за дотриманням чинного з{!конодавства'
затверлжено! м|стобуд|вно| документац1] при плануванн1 та
забудов| вйпов1дних територ1й; зупинення у випадк.!х,
передбанених чин|{им за|конодавотвом, буд|вництва, яке
проводиться з пору1пенням м!стобуд1вно| докрпентац!| |

проект1в окремих об'скт1в, а також може запод1яти гпкоди
н(|вколи1пньому природному середовищу; проведення

роз'яснтова:лъно! роботи оеред наоелецня стосовно надання
кредит1в на буА|внит{тво, придбання та газиф|кац!то
житлових булинк!в за районно! програмото "Блаоний д!м"

9ервень €ектор м!стобу.щвання !

арх1тектури

райдержадм1н!ощац1|

€тарусъов |{.)1.

10. |{роведення перев|рок с|льоьких, селищних рад з питань
дотримання бтод:кетного законодавства

|{ротягом
кварталу

Ф|наноове управл|ння
оайлеожалм|н!стоап1|

Бурейко 1.й.
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11 Ёадання методично1! допомоги тренерам (3 ".{итяяо-
!онацька спортивна тпкола {уц!всько!! районно1 ради
)(арк1всько! област|'', 9уц!всько! дитячо_лонацько!
спортивно! тпколи "(олос" хоо 8Ф€] "!{олос" Апк
!кра|ни з мето1о як1оно] оргая1зац1| навчально-
тренув:!льного процесу

(в|тень €ектор у опразах молод! та
спорту райдержадм1н|страц1!

Ряб!н!на 1.й.

\2. |!ерев|рка стану роботи 1{|| - районний ценщ ф1зинного
здоров'я наоелення "€порт для вс1х''

1равенъ €ектор у оправах молод| та
спорту рйдержадм|н!отрац1!

Ряб|н|на 1.й.

13. Ёадання методично! ! практинно1 допомоги о!льським,
селищним головам' як| нада:оть вйомост1 про найменування
нових та перейменування вулиць (проспект!в, бульвар!в,
площ, прову']|к1в, квартыл|в, кутк!в тощо) в1дпов|дно до
статт] 22 3акону ]['кра]ни "|1ро .[ер>кавний ресотр виборц1в''

|[ротягом
кварт!!лу

Б!'ч{1л ведення .{ержавного
реестру виборц!в алара{ч

райдержадм1н!страц1|

.)|огачов Б.[.

14. Бивчення роботи виконком1в с1льських, селищних рад щодо
оргал1зад|! дйльност| адм|н1стративних ком|с1й та ком|с1й з
питань боротьби з1 злочинн1ст:о

|[ротягом
кварт{1лу

€ектор оборонно!,
моб|л|зац|йно!, режимно-
секретно| роботи та взаемод!|
з правоохоронними орган€1ми
апарату райдержадм1н!отрац!{

.]]евченко Б.й.

15. !{адання оргатт1зац1йно_методинно! допомоги
в1дпов!дальним за арх1в, д|ловодам (в|дпов|дальним за
д1ловодотво) у с|льоьких сели1!]них ра]!€1х

|{ротягом
кварт{}лу

Арх1вний в1дд|л

райдержадм|н|страц||

€ав1нова Ф.Ф.

16. [1адання практинно| ! методично] допомоги виконкомам
с!льських' о€лищних рад щодо додерж[!ння законод.вства
поо звеонення гоомаш1'!н

|{ротягом
кварт'шу

3агальний в|дд1л апарату

райдержадм!н!ощац1]

[ерман Б.Ф.

17. }1адання методинно| допомоги виконкомам с1льських'
селищних рад з питань доступу до публ|чно| !нформаш|!

|1ротягом
кварталу

€ектор забезпечення достугу
до публ|пно! |нформац1|
оайдеохсадм|н|стоац!]

}1окйнук.{.Ф.

18. Ёадання допомоги виконкомам с1льських та селищних рад в
пйготовц! проект!в р1тпень про бул!вништво, перебудову,
реконотрукц1то буд1вель 1 опоруд

[{ротягом
кварталу

€ектор м|стобулування |

арх|тектури
оаидержа.1|м1н1страц11

€таруоьов ||.)1.
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19. Ёадання методинно| | практинно': допомоги
виконком!|м о1льських та селищних рад з питань:
вла1!!тування д!тей п1д оп|ку та п!к.гцвання:

усиновлення д|тей;
попередження бездоглядноот| та безпритульност; серед

неповнол|тн!х;
захисту житлових та майнових прав п!дл1тк1в

|!ротягом
кварталу

€лужба у спразах д1тей

райдержадм!н|отрац1|

€ерокурова [ .Ф.

20. |[роведення под!1ль|пот роботи щодо реконотрукц11
матер!ально-спортивно! бази та буА1вништва нових об'скт|в

на територ!{ району

|{ротягом
кварт.!лу

€ектор у оправах молод! та
спорту
раиержадм1н!сФац|]

Ряб|н|на !.\4.

21- €оц!альне 1нопектування с|мей, як1 опинились у ск.']адних

життевих обставинах, соц|альний супров|д прийомних родин
та дитят{их булинк|в с|мейного типу, над{!ння соц1альних
послуг населенн!о

!1{ов!вторка Районний ценщ ооц|альних
служб для с|м'!, д|тей та
молод1

Ряб!н1на 1.Б.

22. 9наоть у робот1 пост|йних ком1с|й районно| рали |1ротягом
кварталу

€трукцрн| п1дрозд|ли

райдержаддл1н!страц1!

(ер1вники ощуктурних
п!дрозд1л|в
рйдержадт.д!н1отрац|]

2з. Фрган1зац!йне забезпечення викон!!ння |{лану конщолто за

зд|йсненням орган{!ми м|оцевого самоврядування району
делегов!|них повноважень орган1в виконавно| влади на 2015

р!к

||ротягом
кварта1лу

Фрган1зац1йний вйд|л
аг1арату райдержадм!н|отрац]]

[||трифштова Ё.||.

24. Фрган!зац{я. п|дготовки зуощ|ней голови

райдержадм|н|ощац!1 з активом територ1альних щомад та
насепеннят\,1 с!льськгх. сели1шних оа1

|1ротягом
кварт&,1у

Фрган!зшл|йний в|дц1л апарату

райдержадм|н|отрац||

111щифанова Ё.|{.

25. Ёадання практитно| та методично1 допомоги с|льоьким,

селищним голов:1м з питань викон.!ння делегованих
повнов!т;кен ь орган!в виконавчот Рлади

|[ротягом
кварт'}лу

Фрган1зац1йний в!дд|л апарац
райдержадм!н|сщац|!

[1!трифанова }{.|[.

26. €кладання граф|к|в та орган1зац1я унаот| кер1вництва

райдержаддл1н1страц|т, кер1вник1в сщукцрних п1дрозд1л!в

райдержадм1н{страц1! у зас1дштнях викояком1в, сес|ях

с1льських' селищних рад

||ротягом
кварт(1лу

Фрган1зац|йний в|дд!л апарату

райдержадм1н!сщаш{!

111щифш*ова 11'|{.
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Ёадщтня консультативно!'а 
"етод'н"'т!ййБй офБй

м!сцевого оамоврядранн я району щодо п!дготовки
Фрган1зац!йний в!дц|л апарату
райдержадм!н!отрац||

[!1трифанова Ё.|!.

Би!зди комплексно] ком|с|| р'и"р*^д',ББт.ц[1а*''"ы.
ради та служб району для контрол|о за зд1йсненням
орган.1ми м1сцевого са]!{оврядування району делегова|них
повнова)кень орган!в виконавчо! влади. на]!11н},'! методинно|
та пракгинно! допомоги виконкома.|\,{ с1льських, селищних
рад та прийому Фомадян за м!сцем прожив€1ння:
Болохово-9рська с!льська рада;
йосьпатт|воька с|льоька рада;

08.04.2015
13.05.2015
10.06.2015

!(ер|вник апарац,
орган|зац|йний в1дд|л апарату
раферясадм!н|страц!|

1(овтун 1.}Ф.

|[1трифанова Ё.|{.

}загальнення доов!ду роботи виконкойуББопощо"""кот
селищно| ради щодо отворен|{'{ умов для занять ф|зинното

}о та спортом населення селиш]но1

€ектор у оправах молод! та
спорц райдержадм1н|сщац!!

Ряб1н|на 1.й.

9залальнення досв|ду роботи *икойййу_-БББськы.
ойьоько]. ради щодо вир!тпення питань про проведення
збор!в, м!тинг!в, ман!феотац|й 1 демонсщацй, ог[ортивних,
видовищних та |нтпих масових заход1в; рессщац1я увотановленому порядку м1оцевих об,еднань громащян,
орган|в територ!ально| самоорг:|н!зац!т .''"''"'""' ц1о

Б1дд!л масових комун1кац!й
апарату райдержадм1н!сщац!]

Фтченап:ко й.А.

4. !1итання для вивчення у порядку коцтролю за вик;й;;;;
3акон 1{'кра!ни "|1ро м1сцеве "^*о"р'ду,ййБ}фБ||-Фрган1за.т1!я роботи щодо взаемод!| з органамг м!оцевого
са!моврядування. надання методично! та практи.п.то|
допомоги у реал1зац|| делегованих повноважень орган1в

|{ротягом
кварталу

Фрган!зац!йний в1дд!л апарагу
райержад.т!н!страц!|

11!трифанова Ё.||.
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2. 3акон 9кра|ни "|1ро дер>кавний б|оджет 9кра!ни на 2015
р|к''.
3абезпечення викон.1ння бходжету району у 2015 рош!

|!ротягом
квартащ

Ф1нансове управл|ння
райдержадм!н1страц|!

Бурйко 1.й.

,- 3акон !кра!ни "|[ро в1йоьковий обов'язок | в1йськову
стужбу''.
€прияння виконанн}о заход!в щодо проведення призову
щомадян на строкову в1йоькову службу

!(в|тень-
травень

€ектор оборонно|,
моб1л|зац|йно|, режимно-
оекретно! роботи та взаемод|{
з правоохоронними органами
апар{шу райдержадм|н|сщац!!

_]]евченко Б.й.

4. 3акотл 9кра|ни "|1ро моб1л1зац|йну п!дготовку та
моб|л1зац!то''.
йон|торинг стану виконання положень 3акону з подаль1пим
|ллформуваттняпл кер|влтицтва райдерясадм1н1страц|!

|{ротягом
кварта1лу

€ектор оборонно|.
птоб!л1зат{|йно], режимво-
оекрегно! роботи та взасмод1|
з правоохоронними орга1{ами
апарату райдержадм|я|страц|]

./1евченко Б.й.

5. 3акон 9кра!ни "|1ро доступ до публ|пно! |нформац1!'''
Биконання вимог з.!кону щодо надання |нформац1|

|[ротягом
кващалу

€ектор забезпечення дооцту
до публ|нно! |нформаш!|

райдержадм1н1страц!1

)1окайтук.{.Ф.

6. 3акон 9кра!ни "|[ро порядок висв1тлення д1яльноот| орган!в
державно! влади та оргатл1в м|сцевого с!1моврядування в
|['кра!н1 заооба]}{и масово| 1нформац|!"'.
3абезпечення висв!тлення д|яльност1 районно| державно|
адпл|н1отра:|| в м|сцевих засобах 1нформац!!

|{ротягом
кварталу

Б1дд|л маоових комун|кац|й
райдержадм|н|сщац!!

Фтченатпко \4.А.

7. 3акон !крфи "|1ро електронн1 документи та елекщонний
документооб!г''.
!ощимання вимог при впровадхсенн1 системи електрояного
документооб1гу

|{ротягом
кварталу

€ектор |нформац|йпо-
комп'хотерного забезпечення
апарату рйдержадм1н1отрац||

€рельник 1.А.

8. 3акон 9крани "|1ро звернення щомадян''.
Фрган!зац|я та проведення особистих прийом|в щомадян та
прийом|в за м1сцем про){(ив.1ння кер|вництвом

райдержадм !н !страц!|

|1ротягом
кварталу

3агал ьний в!дц|л. струкцрн[
п|дрозд{ли

райдержадм1н|отрац||

[ерман 8.Ф.,
кер1вники струкц?них
п!дрозд1л!в

рйдерхсадм|н1ощат1||
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9. 3акон !кра!ни "|1ро .(ержавний рееотр виборш!в''.
Фрган!зац|я пер|одинного уточнення персон[1льних д.ш]их
оеестоу вибооц|в

|{ротягом
кварталу

81дд1л ведення .{ержавного
реестру виборц|в апарац
райдержадпл|н|страц|!

.}]огачов Б.[.

10. 3акон !кра!ни "|{ро затвердження 3агыльнодержазно1
ц|льово{ соц|ально{ прощ.!ми протид|! з{1хвор|ованн!о на
туберкутьоз на 20 12-20 1 6 роки''.
Фрган|зац|я пер!одинного уточнення даних по хворим на
туберкульоз та попередження з!1хвор}овапост1 населення

району

(в!тень 8!дд!л охорни здоров'я

райдержадм!н1страц!!

[ерез Ё.й.

11. 3акон !кра!ни "|1ро оплату праш!".
3д|йснення перев|рок п|дприсмств, орган1зац1й та уотанов
району з питань додержання законодавства про оплац прац[

|1ротягом
кварталу

9правл|ння прац1 та
ооц|ального захиоц
населен1{'!

райдеожадм|н|страц1!

_}]исянський Ф.€.

1.2. 3акон )/кра!ни "|{ро дер)1€в[{у соц!альну допомоц
малозабезпеченипл с!м'ям.
|[роведентля роз'яснтовально| роботи з питань цризначення
державно! соц|ально| допомоги малозабезпеченим о|м'ям

||ротягом
кварт.1лу

!правл!ння прац1 та
соц!ального захисц
населення
раидержадм1н1отрац11

.[исянський Ф.€.

1з. 3акон }кра!ни "|[ро зайнят|сть наоелення''.
йон|торинг виконання |1рощами зйнятоот| наоелення
9уц!воького району на пер1од до 2017 року

|[ротягом
кварталу

!правл|ння прац1 та
соц|ального захисц
населенн'|
оайдержадм!н!отрад||

.]]исянський Ф.€.

14. 3акон !кра!ни "|1ро зага]1ьнодерж(вну профаму
"Бац|она:тьн'ий план д1й щодо реал1зац1| 1{онвенц|1 ФФЁ про
права дитини'' на пер1од до 2016 року.
6творення умов д]ш адаптац|! молод1 з висла д|тей_сир|т та
д1тей, позбавлених батьк1вського п|клування. до
оамост!йного життя та ]х достугу до р!зних вид|в соц|атьних
послуг

|{ротягом
кварт{1лу

Районний ценщ соц1альних
служб д,чя о1м'!' д|тей та
молод!

Ряб1н1на |.Б.
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15. 3акон !кра!ни "|[ро попередження насильства в с|м'!''.
|{роведення |нформац1йно-просв|тницько{ роботи з
попередження насильства в с|м'!

|[ротягом
кварт11лу

Районний ценщ соц1альних
о.ту>кб для о|м'!, д!тей та
молод!

Ря6!н!на !-8.

16. 3акон 9кра!ни "|{ро забезпенення орган1зац1йно_правових

умов соц!ального захисту д1тей-оир1т та д|тей, поз6авлених
батьк|вського п!клування".
|1оповнення банку даних на д!тей-сир{т та д!тей'
позбавлених батьк1вського п!клування' а т(|кох( на пйл1тк1в,
як1 перебуватоть на проф1лакти.птому обл1ку

|1ротягом
кварталу

€луя<ба у опразах д1тей

райдержадм|н|страц!!

€ерокурова [.Ф.

17. 3акон 9кра1ни "|{ро охорону дитинотва".
|[роведення методинно! роботи з уповнова)!(еними у справ!!х
д1тей, прац1вник.!ми виконком[в с1льських, селищних рад з
питань орган|зац|! конщолто за д!тьми з неблагополу.птих
с!мей

|1ротягом
кварталу

€лу:кба у справах д!тей
райдержадм1н1срац|!

€ерокурова [.Ф.

18. 3акон }кра!ни "|[ро ф1зияну культуру | опорт".
|1!дтримка дитячо_1онацьких опортивних тшк|л,

ф!зкульцрно-опортивних товариств. 3алунення д!тей,
п|дт1тк!в та молод1 до занять ф|зинно*о культшо1о та
спортом

|1ротягом
кварталу

€ектор у справах молод{ та
спорту
раферя<адм|н|страц!!

Ряб|н!на 1.й.

19. 3акон )['кра!ни "|{ро безоплатну пр.вову допомогу''.
3абезпечення над{!}{ня рйдер>кадм|н|отрац1ето 6езоплатно!
первинно! п!авово! допомоги населеннто рйону

|{ротягом
кварт&'1у

}Фридинний сектор апарац
райдержадм1н1страц1{

(купвенко [.}Ф.

2о. 3акон }кра!ни "|1ро 1нвеотиц|йну А1яльн|сть".
||роведення мон1торинц щодо загального обсягу прямих
!ноземних |нвеотиц|й в економ|ку району

||ротягом
кварт[1лу

Б1дд]л економ1чного

розвитку та торг|вл|

рафержадм1н1срац!|

8олот1кова Б.й.

21. 3акон }кра1ни "|1ро захист праз споживач!в,'.
}1адання методинно! та практинно! допомоги виконкомам
о!льоьких та селищних рад щодо роботи ком1с!й.по захисту
прав споживат|в

|[ротягом
кварт[1лу

Б!дд!л економ!чного
розвитку та торг!вл|

рафержадм|н!сщац|'/

Болоцкова Б.й.
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22. 3акон }кра!ни "||ро заоади державно| регул:яторно! пол1тики

у офер1 господароько] д1яльност!''.
Ёадання коноу']]ьтативно| допомоги виконком.1м с|льських,
оелищних рад щодо розробки рецляторних акт|в та видан[

дозв]льних документ]в

[{ротягом
кварталу

Б|дд|л економ!.птого

розвитку та торг1вл|

райдержадпл|н|срап1|

8олоцкова Б.й.

2з. 3акон !кра!ни "|[ро Ёац|оныльний арх1вний фонд та архтвн:

установи''.
|{роведентля роз'яоптовально{ роботи оеред в1дповйальних за
арх1в на п!дприемствах, в уст.1новах та орган!зацйх щодо
формування' обл|ку, збер1гання | використання
Ёац!онального арх1вного фонду

|{ротягом
кварт[}лу

Арх1вний в1дд|л

райдержадм1н|страц|!

€ав1нова Ф.Ф.

24. 3акон 9кра!ни "|[ро б|бл1отеки | б1бл1отенну справу".
|!оповнення фонд1в б1бл|отек, орган!зац|я 1нформац!йно!
д]яльноот1 та оболуговув.1ння кориотувач|в б|бл1отек

|!ротягом
кварт{1лу

31дд1л культури | цризму
райдержадм1н1страц!]

(улетпова [.8.

25. 3акон !кра1ни "|[ро охорону культурно| опадщини''.
Бнесення пропозиц!й Ао ,{ержавного реесту нерухомих
пам'яток !кра!ни, виявлення та взяття на обл|к нових
об'ект!в

|{ротягом
кварт.1лу

8|дд!л ку.ттьтури 1 цризму
райдержадм!н|сщац1!

(улелпова 1.8.

26. 1(одекс закон1в про працто 9кра!ни.
3абезпечення виконання умов 1(одексу п1д нас регу.тповання
тоудових в1лнооин з прац1вниками

|{ротягом
квартатц

Б|дд1л кадрово| роботи
апарату райдержаддл!н|сщац||

|{рядка 1.Ф.

27. 3акон }кра!ни "|1ро державну соц!альну допомоц оообам,
як| не матотв права на пено|то, та 1нвал1дам''
|{роведення методинно! роботи з питань призначення
державно| допомоги особам. як! не маготь права на пенс1]о.

та |нва.тл|дам

|!ротягом
квартш{у

}правл!ння прац| та
соц1а'тьного захиоц
наоелення
райдержадм1н|сщац1!

.}]исянський Ф.(.

28. 3акон 9кра!ни "|!ро оренду земл|''.
|{роведення роботи щодо актив|зац|] укладання договор|в
оренди землекористувачам и с!льськогосподарських
п|дприсмотв району

|{ротягом
кварта.}!у

)/правл|ння
ащопромислового розвитку
райдеря<адм|н!страц!|

Альотпина €.€.
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4.2. }каз1в' розпорядя(ень тд доручень !1резидепта }кра!'ни
1. 9каз в1д 05.05.2011 ]{р 547/2011 "||итання забезпечення

орг{!н{|ми виконавчо| влади дооцпу до публ|.лно|
|нформац1!''.
3абезпечення обов'язково] ресстраш|! в систем| обл!ку
документ|в та наданн'| дооцщ, до н{тх за за||итам|4'
опри'11однення зазначено| 1нформац1| на оф1ц1йному веб_
сй{ райдержаддц|н|отрад||

|1ротягом
кварталу

€ектор забезпечення досцгу
до публ|нно! |нформаш!!

райдержадм1н|сщац!|

)1окйнук.{.Ф.

2. 9каз в|д о9.о2'2015 ш9 6312015 "|1ро в!дзнанення 150-р!ния
вй дня народя<ення йихйла [руштевського''.
Фрган!заш!я виконання закон!в на м|сцевому р|вн!

|{ротягом
кварталу

Б!дд!л культури 1 цризму
райдержадм!н!страц||

{(улептова 1.8-

9каз в1д 07.02.2008 ].|р 109/2008 "|{ро пертпонергов1 заходи
щодо забезпечецня реш{|зац1| та гар€!нцвання
констицш!йного права на звернення до орган|в лержавно!
влади та орган|в м|сцевого салловрялування''.
€прияння громадяна1м у вир!тпенн! особистих питань за
м|оцем |х проживання

|[ост|йно 3агшльций в1дд1л апарац
райержалм1н|сщаш!!

[ерман Б.Ф.

4. )/каз в]д |8.|2.20о7 !'{р 1228/2007 "|1ро додатков| нев|дкладн!
заходи щодо створення оприятливих умов для
життсд!яльност! ос|б з обмеженими ф!зивними
можливостями''.
йон1торинг ст:1ну виконання з под!1ль1пим |нформуванням
кер1вництва райдержадм|н1страц!|

|1ротягом
квартш!у

9правл|ння прац| та
ооц1а.лльного захисц
населенпя

райдержадм|н!страц!т

.]]исянський Ф'€.

5. )/каз в1д 1 5.01.201 5 }т|э 1 5 "||ро'тасткову моб|л|зац[о''.
Ёадання допомоги у проведенн| заход1в на територ1! рйону
11 етапу 4_о| хвил1 моб1л1зац!|

|{ротягом
кварталу

€ектор оборонно!,
мо6|л!зац|йно|, режимно-
секретпо| роботи та взаемод11!

з пр(воохоронними органаь{и
апарату райдержадм|н1отрац!|

.[евченко 8.й.
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6. 9каз в1д 26.07.2005 м 1132/2005 "|{итання контрол1о за
викон!!нням указ!в, розпорядже!{ь' дорг{ень |[резидента
!кра!ни''.
3д!йснення анал1зу в!дпов|дно! роботи

|{ротягом
кварт!1лу

€ектор конро:по апарата

райержадм!н|страц1]
[ванова 0.€.

7. }каз в!д 06.|22о05 ]ф 1694 "|1ро нев1дкладт1 заходи щодо
реформування системи охорони здоров'я населення''.
Бивнення пощеб л|куватьних заклад1в рйону

{ервень 8|дд1л охорони здоров'я

райдержадм1н1страц!|

[ерез Ё.й.

8. !каз в|д 22.|0.2012 },{р 6091201,2 "|{ро Ёац1ональну отратег1|о
проф!лактики соц!ыльного сир1тотва на пер1ол ло 2020 року''.
3д!йснення контрол}о за умов€1ми утимання | виховання
д|тей' соц1ального оупроводу с!мей' як| виховутоть д1тей-
оир1т та д1тей' позбавлених батьк|воького п|кцвання

|!ротягом
кварталу

€лужба у справах д1тей

райдержадм1н!страц1]

€ерокурова [ .6.

9. )['каз в!д 24.оз.2012 !'{р 212/20|2 "|!ро €тратег!то державно1
пол|тики оприяння розвитку щомадянського сусп1льства в
9кра:н| та пертпонергов1 заходи щодо 11' реа'т|зац|]''.
Ёадання пракгитло] допомоги виконкома}{ с1льських,
оелищних рад з питапь внутр|птньо! пол|тики щодо реал!зац1!
в1дпов!дних повновФкень

|1ротягом
кварталу

Б|дд!л масових комун1кац1й
апарац рйлерхсадтл1н1сщац!!

Фтченаплко й.А.

10. !каз в!д 11.07.2005 ]\ъ 1086/2005 "|{ро пертпонергов| заходи
щодо з.!хисц прав д1тей".
3д|йонення контрол1о за отаном ф|нансового забезпечення
д1тей та батьк|в у дитячих будтнках с1мейного типу та
прийомних с1м'ях

||ротягом
кварталу

€лркба у справах д|тей
рафержадм|н1сщац!!

€ерокурова [ .Ф.

11. }каз вй 19.10.201,2 ]т|р 604 "|1ро заходт у зв'язку з

в|дзнаненттятл 7о:! р1нниц| визволення )/кршни в1д

фатлиотоьклос загафник!в та 70_1 р1.лтиц1 |!еремоги у Белик!й
Б!т.птзнян|й в!йн! 1 941 -1 945 рр.''.
Фрган|зат1!я викона!ння плану заход1в щодо в1дзначення 1их дат
на теоитоо!| ойону

|1ротягом
кварт€шу

€щуктурн! п1дрозд1ли

райдерхсадм!н1страц!|

1(ер1вники отруктурних
п1дрозд|л|в

райдержадм|н1сщац!!
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1,2. }каз вй 05.05.2008 ш9 411/2008 "|[ро заходи щодо
забезпечення захисту пр(в | законнгх !нтерео!в д1тей''.
3д|йснення з:|хисту )китлових 1 майнових прав неповнол|тн|х
та по проводити роботу по визначеннто }оридичного отацсу
д|тей-сир|т та д!тей, позбавлених батьк|воького п!кщвання.
(онщоль за овосчасн|стло виплат|{ державно! допомоги на

ущим:|ння д!тей, як1 вла1цтову1отьоя до с!мейних форм
виховання

|[ротягом
кварт!!лу

(луж6ау оправах д|тей
райдержадм|н1страц!!

€ерокурова [.Ф.

1з. 9каз в|д 20.0з .2оо8 !'{р 244/2008 "|1Ро додатков| заходи щодо
п|двищення якоот| осв|ти в 9кра!н1''.
1нформування населення про порядок проведення
зовн|тпнього нез{1лежного оц|нтовання

|[ротягом
кварталу

Б|дд|л оов!ти

райдержадм|н|сщац1|

&ховин-3всрсва €.Ф.

\4. 9каз вй 12.0з.20оз },{р |022003 "|!ро концепцй дерх<авно!
промиолово! пол1тилот''.

Ана.г:!з д|яльност| промислового комплекоу району в розр|з!
промиолових п|дприсмств рйону

|[ротягом
кварталу

Б1дд1л економ|чного
розвитку | торг1вл!

рафержадм|н|страц1|

Болоцкова 8.й.

15. 9каз вй 19.04.200з ]ч|р 339/2003 "||ро.{енъ €вропи".
3абезпечення проведеш}{я на територ|| рйону .{ня €вропи

1равень Б|дд1л економ|чного
розвитку | торг1вл1

райдержадм!н!страц1!

8олоцкова Б'\4.

16. !каз вй 02.02.2о02 !'{р 9212002 "|!ро додатков! з{жод1 щодо
ооц|ального з{|хисц се.]ш{н _ власник1в земе']1ьних д[.гшнок та
земельних ч6оток (паф'' (1з зм1нами).
3д|йснеттття мон!торинц розрах1нк1в за оренду земл1 | мйна у
розр|з1 с!льгосппйгтрисмств райотту

|[ротягом
кварталу

}празл|ння
ащопромиолового розвитку
райдержадм1н|ощац1|

Альотпина €.€.

4.3. [1останов, розпоряд)!(ень та доручень 1{аб|нету Р11н!сгр!в }кра|ни
|1останова в!д 01.03.2014 }\! 65 "|1ро економ1то державних
котпт1в та недопущення втрат бтод:кету''.
3абезпечення дощима1ння вимог постанови на територ1!

району

|1ротягом
кварталу

Ф1нштсове управл1ння
райдержадм!н|страц!|

Бурейко 1.й.
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2. |!оотанова в|д 05.04.2012 }т|э 321 "|1ро затвердження |[орялку
забезпечення техн1чними та |нтпими засобами реаб!л1тац!!
1нвал1д!в, д1тей-!нвал!д|в та |нгших окремих категор1й
населення' перел|ку таких засоб|в''.
3абезпечення окремих категор|й наоелення в!дпов1дними
засобами

||ротягом
кварт(!лу

!правл!ння праш| та
соц1ального з,!хисц
населення

райдер:кадм|н|сщаш|{

]1исянський Ф.€.

-). |{останова в|д 01.10.2014 }т|э 509 "|1ро обл!к ос!б, як1

перем1щ1тоться з тимчасово окуповано! територ|! !кра!ни та
район|в проведення антитерористинно| операц1| д!|я
проведення !х обл1ку та над[1ння щом]оячно! аАресно|
допомоги для покриття вищат на прожив{!ння' в тому нисл1
на оплату житлово_комунатльних послуг''.
||роведення роз'яон1овально] роботи

|!ротягом
кварт1!лу

!празл1ння праш| та
ооц|ального з:|хиоц
наоелення

райдержа,щл|н1страц!|

.}|исянський Ф.€.

4. |!останова в|д 29.03 '2002 }Ф 415 "||ро затверджен}{я порядку
викориотання резервного фонду бтодх<ету".
Розробка проекц розпорядження голови

райдержадти|н!отрац!| щодо вид|лення ко:шт|в з резервяого
фонду рйону на л1квйаш!то надзвичайних ситуац|й

|{ротягом
кварталу

Б1дд]л економ!чного
розвитку | торг|вл1

рафержадм1н1страц!!

8олоцкова Б.й.

5. |{оотанова вй 21 .1|.2011 ],{р 127'7 "|{итацня оистеми обл|ку
публ1.*то| 1нформац1?'.
Биконання заг!1льних вимог щодо забезпечення
збереження та достугу до публ!чно! 1нформац|| 1пляхом
створення, функц|онування | ведення сиотеми обл{ку
публ!нно! |нформаш|!, в як|й ресструтотьоя документи' що
перебува:оть у райдержадм|н1ощац|!

||ротягом
квартатц

€ектор забезпечевня дооцгу
до публ!нно! |нформаш1|

райдержадм1н1сщац1!

)1окйтук.{.Ф.

6. ||останова ъ|д24.09.2008 ]'[ч 866 "|[итання дйльноот1 орган:в
оп!ки та п!клуваттня, пов'язано| !з захиотом прав дитини''.
3д1йснення конщолю за умовами утрима1ння та виховання
д1тей. як| прожива}оть у о|м'ях оп1кун|в та п|к.гшвальник|в

1{ом|сяця €лухба у справах д!тей
райержадм|н|отрац|]

€срокурова | .Ф.
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7. ||останова в|д 11.10.2002 !\!1521 "||ро реал|зац|то 3акону
)/кра!ни "|[ро об'сднання оп1ввласник1в багатоквартирного
бушлнч''.
|{роведенття роз'яснтовально| роботи щодо створення
об'еднань сп|ввласник!в багатоквартирного будинку на
територ1[ району

|[ротягом
кварт11лу

Б1/ц|л житлово-
комунального господарства
та буд1вництва

райдержадм1н!сщац1|

Болодько 1.Б.

8. |{останова в|д 18 .02 '1991 ]ч|р 1 76 (|з зм|нами) "|1ро
затверджен1{,{ правил падання послуг пасажирського
автомоб1льного щштопорту".
(онтроль за дот!иманням правил на теритоо|| оайону

||ротягом
квартш|у

81дд|л 1нфраструкцри
рйлержалм|н!сщац||

Фнищенко 1Ф.Б.

9. |1останова в|д 74.04.1997 ]ч|о 348 "|!ро затвердження
1нощукц!| з д|ловодотва за зверненнями щомадян в органах
державно| влади 1 м1сцевого самоврядув.!:{ня, об'еднаннях
громадян, на п|дприсмствах. в установах, оргат1заш|ях
незалехно вй форм власност!, в засобах масово!
!нформап!!"'.
|{ерев!рка дотримання вимог 1нструкц|]

||ротягом
кварты!у

3агальний в!/ц|л атларату

райдержадм!н!страц!т

[ерман 8.Ф.

10. |!оотанова в|д 29.03'2001 }.|э 308 "|1ро порядок створення 1

викориотання матер1альних резерв|в для забезпевення
л|кв1дац|] надзвизйних сицаш1й техногенного | природного
характеру та !х насл|дк|в''.
Бивчення ст{|ну готовност| техн!ки' автономних
елекщостанн|й. обладнання та 1нвентарю дорожн|х
п|дприсмотв рйону ло д|й при неоприятливих погодних
р{ов{!х

|[ротягом
кварт(ш|у

€ектор цив!льного захисц
райдержадм!н1отрац1|

)1уяников й.(.

11 ||останова в|д 25.05.201 1 }''|я 548 "||ро затвердження |{орялку
проведення експертизи м|стобуд1вно| локументац1!"'.
3абезпечення виконання вимог |1орялку при проведенн[
експертизи м1отобуд!вно] доктълентат1]

|{ротягом
кварта1лу

€ектор м|стобулування 1

арх!тектури
райдержадм1н|отрац1|

€таруоьов ||.)1.
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12. |{оотанова в1д 09.01.2014 }'1! 11 "|1ро затверд)кення
|!оло>кення про едину державну систему цив!льного
захиоту''.
Фрган!зац|я д1яльност| рйонно| ланки територ!ально!
п1дсистеми €дино! державно! системи цив|льного з11хисту

9ервень €ектор т{ив1льного захиоц
рафержадтл|н|страц|1

)1утников й.€.

13. |!останова в|д25.05.201\ )\! 555 "|!ро затвердження ||орядку
проведення громадоьких слухань щодо вр1}хува.{ня
громадських !нтерес!в п|д час розроблення проект|в
м|стобуд|вно| Аокументац1| на м|оцевому р!вн1''
Ёадання пра-тсги.*то'{ допомоги виконком!1м с!льських,
сели1цних р!1д з 1{их питань

|[ротягом
квартащ

€ектор м!отобущлвання 1

арх|текцри
райержадм|н!отрац1]

€таруоьов |{.)1.

\4. ||оотанова в!д 13.04.2011 )т|о 461 "|!ро |1орядок прийняття в
екоплуатац|то зак1ннених бул1вництвом об'скт!в''.
3абезпечення викон(1ння вимог |{орядку при прийнятт1 в
експлуатац!то об'ект1в

|!ротягом
кварт11лу

€ектор м|стобудгвання !

арх|тектури
райдер:кадм|н|отрац1'::

€тарусьов |!.)1.

15. |{останова в]д 28.|2.1992 ]ъ 731 "|1ро затверАження
|1одоясення про дф){€вну реестрат]|го нормативно_пр1вових
акт!в м|н!стерств, !нтпих орган|в виконазно| влади'' (1з

зм{нами).
Ёадання до 9уц!Боького м|ськрайонного управл|ння постиц||
перел1ку прийттятих розпоряджень голови
райдерхадм1н|страц1|

|{ротягом
кварт.1лу

[0ридинний оектор апарац
райдержадм1н|отрац|!

€кугтненко [.1Ф.

16. |{оотанова .в1д 13.04.2011 ]т|ч 629 "|{ро затверАження
!ержавно| ц!л ьово1 оц!а.лтьно| проФ.!м и розвитку догпк!льно|
осв|ти на пер!од до 2017 року''.
Биконання вимог постанови

||ротягом
кварталу

Б|дд|л осв1ти

райдержадм1н1страц|!

)&ховин-3всрева €.Ф.
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11. г0з!!0ряджен}{,{ в1д |,4.|,9.20!3 л9 б8б_р ..|1ро затвердження
плану заход|в з реал|зац!| Ёац|онально| сщатег1| роз,''*у
осв|ти в }кра!н1 на пер|од до 2021 ротч''.
3абезпечення виконання прогр[|м' розроблених з
викориот:|нням технолог!й спрямов'|них на збереження
здоров'я учн|в

|{ротягом
кварт.1лу

Б!дд!л оов!ти
райдержадтл!н!ощац||

)&ховин-3верева €.Ф.

18. | 10с1анова в1д | 1.04.2012 л9 )б1 ..!1ро 3атвердження
,{ержавно| ц|льово! соц|ально| програми й|двищення якост!
тпк|льно| цриродничо-математичнот осв1ти на пер|од до 2015
року''.
Бизначення ст'!ну навч:1льно_методичного та матер|ально-
техн|чного забезпечення предмет!в природничо-
математичного циклу в загатьнооов!тн|х навчальних
закладах району

|{ротягом
кварт[1лу

8|дд!л осв!ти
райержадьц!н|отрац1]

-1&ховин-3верева €.Ф.

19. 11091'ан0ва в|д \'у.|]3'\у9у л9 ]]9 .'11ро затвердження
|1орялку контрол|о за зд1йсненням орг(1нами 

'1сц""о.'самоврядування делегованих повноважень орган|в
виконав.ло| влади''.
Фрган!зац1я перев!рок виконком|в с!льських, селищних рад з
пит{1нь виконання делегованих повновая(ень-

|1ротягом
кварталу

Фрган!зац1йний в|дд!л,
сщукгурн| п!дрозд!ли
рафержадм!н|сщаш1|

1{1трифштова Р.||.,
кер|вники ощукц?них
п1дрозд1л!в

райдержадм!н|сщац!!

20. 1!091ан0ва в1д 16.01.20{.'у л9 41 ''!1ро затвердження
,{ержавно| ц|льово| соц1ально| прощ!1ми,.йолодь )/кра!ни
на 2009-2015 роки''.
|1роведення мон!торинц з подаль|пим 1нформуванням
кер|вництва райдержадм!н1страц1т

|{ротягом
кварт.1лу

€ектор у справах молод| та
опорту райдержадм|н1срац!!

Ряб|н|на 1.й.
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21. |!останова в]д 25.12.20|3 }т|э 968 "|1ро затверджен|{я порядц
планування та мон1торинц реал|зац!! орган.1ми виконавчо!
влади €щатег1| державно! пол!тики сприяння розвитку
щомадяноького оуоп|льотва в !кра!н1''.
Розробка та орган!зацй викон1|ння плану заход|в щодо
реа.г||зац|] у 9угу!вському район! стратег|! державво|
пол{тики розвитку громаш!нського сусп1льотва в 9кра!н|

|1ротягом
кварт.1лу

Б|дд1л масових комун!кац1й
аларату райдержадм!н1сщац|!

Фтченатпко й.А.

22. |{останова в|д 21'11.2013 ш9 896 "|1ро затвердження
|[орялку виявлення с|мей, як1 перебуватоть у складних
я(иттевих оботавинах, над:|ння !м соц|альних послуг та
зд|йснення соц|а-ттьного супровод/ таких с|мей".
.[1отримання вимог постанови

||ротягом
кварт[1лу

Районний ценщ соц!альних
с.тцжб для с!м], д|тей та
молод|

Ряб|н1на {-8.

2з. Розпорядження в1д 15.05.2013 },|э 386-р "|{ро охва.ллення

€щатег!| розвитку 1нформаш1йного сусп1льства в )|'кра|н|''.
Фновлення !нформац1йних ресуро1в тта оф1ц1йноь*у веб-оайт|

райдержадм1н!страц!!

|1ротягом
кварталу

€ектор 1нформац|йно-
комп'тотерного забезпечення
апарату райдержадм1н1ощац||

€трельник 1.А.

24. |{останова в|д 08.04.2013 }:|е 257 "'{еяк1 питання легал|зац!!
комп'тотерних прощам' як! використову}отьоя в органах
виконазно| влади''.
-]1отоиманття вимог постанови

||ротягом
кварталу

€ектор !нформац|йно-
комп'тотерного забезпечення
апарац рйдержадм!н|сщац|'1

€трельник 1.А.

4.4. Розпоряд:кень голови облдерясадм|Ёстрац!!
1. 91д 09.12.2010 },{! 689 "||ро покращання р1вня виконавсько'!

дисци:::л|ни ъ робот! з доку}1ентами в {арк|вськ!й обласн1й

дер>кавн1й аддл!н!страт.т!!''

2о.04.20|5 €ектор контро:по апарац
райдержадм1н|ощац|!

|ванова Ф.€.

2. 3уц 16.07.20|2 .}{! 532 "||ро с'гворе1]!{я робоно! гру!1и |1о

введенн}о жиш1а в ексл:тлуа'гац|:о в [1уг'у|воькому рал!о*л!"

||ротягом
кварталу

€ектор м1отобудування !

арх!тектури
райдержадм|н!страц!]

€тарусьов |{.|.

-,. 3]д 23.01 '2012 .]т1!22 "! |ро затвердження Рег1онального
компле|(сного плапу заход|в [з забезпечення проф|лактики
Б1.1{-1лтфекц!!, 'т|кувантля. догляду та п!дгримки в1л-
1ттф|кованих та хворих на €Ё{|! тта2012-20|4 рокп''

9ервень Б|дд1л охорони здоров'я
райержадм1н1страц||

[ерез Ё.й.
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4. в|д 29.04.2013 )\! 168 "|{ро п!доумки зовн!тпньоеконом1чно!
д!яльноот1 та зовн!:пн!х в!днооин {арк!всько] област1,'

\5.04.2о15 8|дд1л економ1тного
розв|{тку | торг!вл!
райдержадм]н!стршл!!

8олотщова 8.й.

5. Б!д 03.03.2012 }х|о 1 12 "|!ро орган|зац|то виконання розд1лу 8.
"3аходи щодо пол!птпення ст{!ну безпеки, г1йени прац| та
виробниного середовища в {арк|воьк|й о6ласт| тта 2012-2015
роки'' комплексно| |{рощами соц|ального захисц населення
{арк|всько| област1 на 201 1-2015 роки''

о7.04.2о|5 }правл1ння прац! та
соц!ального захисц
наоеленн'{

райдерхадм1ц{отрац!|

.]1исянський Ф.€.

6. Б!д 08.12.2009 }$ 712 "|!ро затвердження плану заход[в
щодо створення безпечного житт€вого середовища для оо!б з
обмеженими ф|зинними можливостями та 1нтпих мало
моб|льниц щ1тл населення на 2009-2015 роки''

{о 05.04.2015 9правл|ння праш| та
соц!ального захисц
наоелення
райдержадм1н!страц1|

]1иоянський Ф.6.

7. Б]д 21.04.2010 }Ф 205 "|!ро орган|зац1то оздоровлення та
в!дпонинку д|тей в 2010-2015 роках''

01.06.2015
18.06.2015

€ектор у оправах молод1 та
спорту райдержадм1н'!отрац!]

Ряб|н!на 1.й.

8. Б\д 22 .02 .2010 }'|о 1 03 "|{ро затверджен|'я |{лану обласних
заход|в 1з реал1зац!! в 20|0-20|5 роках ,{ержавпо! ц!льово|
соц!а.тльн9| прощами "йолодь 9кра!ни'' на 2009_2015 роки''

15.06.20| 5 €ектор у оправах молод! та
спорту рйдер>калм|н!сраш||

Ряб|н!на 1.й.

9. Б!д о4.12.2014 м 6з4 "|{ро затвердження |!лану
комплектування цро!в та навч.1льно-консультац|йного
пункц Ёаввально-методичного ценщу цив!льного з{тхисту
та безпещи >китгед1яльност1 {арк!всько| област|

!о29.06.20|5 €ектор :{ив|льного захисц
райдеря<адм|п!страц!|

)!улников й.€.

10. Б1д 08.02.2013 }\! 30 "|{ро проведення продовольчих
ярмарк!в у м' {арков|, рйонах 1 м!стах област|''

1!онетверга }правл|ння
ащопромиолового розвитку
рафержадм!н|страц1{

Альотпина €.€.

11. Б1д 30.01.2015 ),,1! 47 "||ро затвердження плану заход1в на
2015 р1к щодо н.1повнення м!сцевих бтоджет!в област|,
економ!чного | раш!онального використання бтодясетних
котпт|в у процео1 викондтня м|оцевих бгоджет!в''

!о 15.04.2015 Ф!нансове управл!ння
райдержадм!н1сщац!!

Бурйко 1.й.
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12. Б|д 28.03.2011 .]'{р |27 "||ро затвердження 1(онцепц!'!

розвитку сфери побщового обслуговування населення
облаот| на 2о|1-2о|5 роки та |{еропективного плану
розвитку тлереж| п!дприемотв побутового оболуговування
наоелення облаот! на 2011-2015 роки''.

.{о 10.05.2015 Б|дд!л економ1чного

розвитку ! торг|вл1

райдержадм!н|ощац!|

Болоцкова 8.й.

13. Б]д 27 .|2.2012 )',1! 757 "|1ро утворення обласно| м|жв1домчо|

робоно! групи з питань рац|онального та ефективного
використа}{ня земель, запоб!г€1ння пору|пенням земельного
з€!конодавства та роз'яснтовально| роботи щодо земельно!
оеформи"

|!ом|сяца 9правл|ння
агропромиолового розвитку
райдержадм1н1страц!!

Альотпина €.€.

14. Б1д 30.01.2015 ),{! 51 "|1ро проведення нев!дкладних заход|в з
питань орган1зац1] п|дготовки та проведення моб1л!зац!]
лтодоьких | щанспортних реоуро|в на територ1! област1''

1{в1тень -
червень

€ектор оборонно!,
моб1л!зац!йно], режимно-
оекретно| роботи та взаемод1!
з правоохоронними органЁ!ми
апарату рйдержадм|н1отрац!]

}1евченко 8.й.

4.5. .[оручень голови та здступник!в голови облдер)кадм!н!страц!т
1 ,{орунення заступника голови облдержадм1н1страц|] в1д

25.о7 .2006 ],{! о1-49|з566 щодо отану пога|шення
заборгованост| з виплати зароб1тно| |1латуг

с!льськогосподароькими п1дприемствами району

06.04.2015
05.05.2015
05.06.2015

9правл|ння прац1 та
соц|ального захиоту
наоелення
райдерх<адм|н1страц|!

]1исянський Ф.€.

2.
'{ору:ення 

в|д 08.1 1.2013 !'{р 0|-|6/9277 "|[ро стан розвитку
тваринництва в господарств!1х облаот1''.
Бжиття заход!в щодо недопущення необгрунтованого
знищення чисельност| погол|в'я худоби

|[ротягом
кварталу

!празл|ння
аФопромислового
розвитку
оайлеожалм|н!стоап1]

Альотпина [.€.

3. Б1д 03.01.2013 ].[р 01-28/18 "|!ро п|двищення р|вня
виконавсько| дисципл1ни у офер| зовн|тпн!х зносин''
Ёадштня до .{епартаметтту економ!ки 1 м1ястарш:тл< в1.щтосин

облдержадм1н1сщаш|! 1нформап1йних матер1ал|в пр резу']1ьтати
м}тслаоо.шпо< зусто1чей.

24.04.2о15
25.05.2015
25.06.2015

Б!дд|л економ!чного
розвитку 1 торг1вл!

райдерясадм|н|сщац1|

8олоцкова 8.й.
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4. ,{орунення заступника голови облдержадм!н!ощац1| в!л
08.06.2012 !,{р 01-63/4349 щодо забезпечення реа.т:|зац1|
житлових прав метпканц!в црожитк!в.
Ёадання !нформац|| щодо к|лькост! гштожитк!в комунально|
власност| та отану приватизац1| к1мнат меплканцями
гтФтожитк1в

20.04.2015 Б|дд|л житлово-
комун{1льного господарства
та буд|вництва
рафержадм!н|отрац1|

8олодько 1.Б.

4.6, Розпорядэкепь голови раиер2кадм|п|страц!!
1 Б|д 25.12'2|04 }'{о 877 "||ро затвердження плш:у зд1йонення

коцщо,,т|о за виконанням органами м|сцевого
с!1моврядування рйтону делегованих повноважень орган1в
виконавчо| влади на 2015 р1к''

|!ротягом
кварт{}лу

Фрган|зац!йний в|дд|л
апар ату райдержадм!н|страц!!

1|!щифанова Ё.|1.

2. Б!д 03.05.2006 }'{! 241 "|{ро вдосконалення роботи щодо
подання на державну реесщаш!то та перег'ш{ду нормативно-
правових акЁв''

25.о4.20|5 10ридтнний сектор апарац
райлерлсалм!н1страш1!'

(куттненко 1.1Ф.

-,. Б|д 31.01.201 1 }т|е 37 "||ро створенн'! районно| ком!о!] з
легал1зац!! робоних м|оць та подолання т|ньово! зайнятоот1''

05.04.2015 9правл|ння прац| та
ооц1ального захиоту
населенпя
оайдеожадм|н|стоац1|

.}]иоянський Ф.€.

4. Биконання розпорядження голови 10.04.2008 }Ф 425 "|{ро
затверджеппя заход1в щодо реал1зац|| .{ерхавно| ц|льово|
профами розвитку 1кра!нського села на пер1од ло 2015 року
в 9угу]вському ойон|''

|{ротягом
кварталу

Б{/ц1л охорони здоров'я
рйдержадм|н|сщац!1

[ерез [1.й.

5. в1д 11.05.2010 )Ф 426 "|!ро орган1зац!то оздоровлення та
в1дпонинку д|тей у 2010-2015 р.р.''.

01.06.2015
15.06.2015

€ектор у справах молод1 та
с порту райлержадм|н|страш||

Ряб1н1на 1.й.

6. вщ 07 .о5.2о12 .тт[е 360 "|1ро створення ком1о1! з питань
перев|рки готовност| до в;дкриття дитячих заклад!в
оздоровлення та в1дпотинку, що зн{1ходятьоя на територ|'1
району. на пер1од !х фтт:кц1онування''

25.05.2015 €ектор у справах молод1 та
спорц райлер>калм|н!сщаш||

Ряб1н|на {.й.
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7. Б\д 29.01 .2014 }|э 22 "|!ро п1дсупдки формувш:ня та
молерн|зап!| мерехс! позаллк!льних навчальних заклад|в
району''

|{ротягом
кварталу

Б!/ц|л оов!ти
райержадм!н|сщац1]

&ховин-3версва €.Ф.

8. Б]д 16.07 .2012 )т|о 532 "|{ро створення робочо| групи по
введенн}о житла в експлуатац!хо''

[{опонед1лка €ектор м|стобудгвання 1

арх!текцри
оайдеожадм1н|стоац1{

€тарусьов |1.}|.

4.7..[опучень голови та заступник!в голови оайдерэкадм!н|ствац!1
1. |{ротокольн1 дорученн'| за п!дсумками зустр!ней голови

райдержадм|н|ощац|| з активом територ|альних Фомад та
наоеленням оайону

|{ротягом
кварт.ш|у

€труктурн| п1дрозд1ли

райдержадм|н!сщац1|

(ер1вники ощукчрних
п!дрозд!л|в
рйдеожадм|н|страц||

2. .{орунення голови в1д 01.08.2006 !'{р |172-04 щодо над:|ння
!нформаш|| з виплати зароб|тно| плати

3о'04.2о|5
29'о5.2о|5
30.06.2015

9правл!ння прац1 та
ооц|ального з!1хиоц
населенн'|

райдержадм1н1сщац1|
9правл!я:тя
(гропромислового розвитку
оайдеожадм|н|страц1'1

.]]иоянський Ф.€.

Альотпина €'€.

4.8. 1нп:их докуп:ент!в
1. }1иот обласно! державно'{ адм!н|сщац1| в!д |2 .09 .2005

.[ч|р 0!-7314604 про надання перел1ц основних заход1в
рйдержадм|н1страц1|

15.04.2015
15.05.2015
15.06.2015

Фрган|зац1йний в|дд!л
апарату рйлержаштл!н|сщац|!

[11трифаяова Ё.|{.

2. .1]ист облас:то! державно! адм1н1ощац1| в|д 24.02.20|1
},& 0|-7211364 про над.|ння 1нформаш1! щодо проведення
вибор!в депутат1в м1сцевих оад та с1льських. селитцних гол!в

з0.05.2015
01.06.2015

Фрган1зац|йний в1дд|л

апар:шу рйдержадм1н1отрац!|

[|!щифанова Б.|{.

). }!иот обласно| дерхсавно| адм1н1сщац|! в!д 01.02.201 1

ш, 0|-28/712 щодо !{ад{1ння в!домостей про м1сце
перебування голови райдержадпл|н1отрац1! на наотупну Аобу
та наступний тиждень

1!одня
до 15 00

1_{оп'ятниц1

до 12 00

Фрган|зац!йний в!дд!л
.}парац
райдер>кадм1н|ощац||

111щифшлова Ё.|{.
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4. .)1иот облаоно| дер>кавно| адм!н|сщац|1 в|д 07 .09.2006
.]'|р 01-73/4338 щодо над,|ння матер1ал1в про д|яльн1оть
м|сцевих орган!в викон!вчо] влади

05.04.2015
05.05.2015
05.06.2015

Фрган|зац!йний в! цц!л
ат1арыц рйдержаддл1н1страц!!

1!_1трифанова Ё.|{.

5. ]1ист обласно| дерясавно! адм1н!страц!! в!д 31.03.2011
!'{у 01-72/2299 щодо над.!ння оновленого паопорц району

05.04.2015 8рган1зац|йний в|дц|л
апарату рйдержадм1ц1сщац1!

111щифанова Ё.|{.

6. .|]ист обласно| дер:казно! адм!н1страц1| в|д 28.08.2012
}ф 01-18/1333 щодо забезпечення належно! якост!
|нформування про оусп1льно-пол!ти.плу сицац1го у
населених пунктах' зощема проведення м1оцевих вибор|в,
референдум1в. акц|й поотесту

|{ротягом
кварт.}лу

8|:'!,'1!л масових комун1кац|й
алаРату рйлержалм!н!сщац!!

Фтченатцко й.А.

7. .}]ист обласно1 дер>казно| адм1н1отрац1! в]д 22.11.201|
м 01-114/8735 щодо надання зв1т!в про роботу з пит.!нн-'{

забезпечення доступу до публ|нно| |нформац1| та наповнення
ос}1ц|йного веб-сайту оайонно| деожавно! адпл|н1стоап||

з0.04.2015
01.06.2015

€ектор забезпечент{я доотугу
до публ|нно| 1нформац||

райдержадм1н1страц|!

)1окйчк.{.Ф.

8. .]1ист обласно! державно! адм!н!страц1| в|д 21 .|1 .2012
]ч|ч 01-86/9319 щодо |нформування про опри]1тоднеяня
публ1нно{ !нформац|| на оф1ц|йному веб-оайт| районно|
державно! адм|н!ощац{1

0з.04.2о|5
05.05.2015
05.06.2015

€ектор забезпечення доотугу
до публ|.пло| !нформац||

райдержадм1н!ощац1!

)1окайнук .(.Ф.

9. /1ист обласно! державно{ адм|н!страц!] вй 1з .02 '20|4
ш 01-55/1067 про викориотання ко:лгг1в бтоджетБ ус!х р|внБ

11{ом1сяца Б1дд|л економ1чного

розвитку 1 торг1вл|
оайлеожалм1н|отошл||

Болоцкова Б.й.

10. Ёаказ й|н|о6ерства рег|она-тльного розвитку' буА|вництва та
житлово_комун.!'льного гооподарства }кра!ни в1д 05.07.201 1

}Ф 103 "|!ро затвердження |[орядку видан| буд1вельного
паспорта забудови земельно| д|лянки''

|{ротягом
кварталу

€ектор м!отобуд:вання 1

арх|тектури
райдер>кадм|н1страц|!

€тарусьов |{.)1.

11. }1аказ й1н|стерства рег|онального розвитку' буд|вництва та
житлово-комунального гооподарства )/кра!ни в|д 07 .07 .20|1
}{! 109 "[1ро 3атвердя(ення |{орялку надання м!отобуд|вних
умов та обмежень забудови земел|но] д1лянки, ]х склад та
зм|ст''

|[ротягом
кващалу

€ектор м1стобудгвання 1

арх!тектури
райержадм1н|страц1|

(тарусьов |[.)1.
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12. Ёаказ й|н!отеротва рег1онального розвитку, буА!вништва та
){мтлово-комун{1льного гооподарства 9ща!ни в1д 2|'10.20| |

$э 244 "|!ро затвердження |!орялку розм!щення тимчасових
споруд д']ш! провадження п!дприсмницько| дйльноот1''

|{ротягом
квартащ

€ектор м|отобуд'ъання 1

арх!тектури
райдержадм|н!страш|!

€тарусьов |[.11.

13. )1ист управл|ння п{1ливно-енергети1|ного комплекоу обласно]

державно! адм|н!сщац1| в|д 26.0|.20|| ]ф 05-519/1_08 щодо
виконання розпоряд)кев}1я голови облдержадм1н!страц1! в1л

25.05.20|0 ]'|р 250 з пит.!ння забезпечення безпечно!
експлуатац1! безхазяйних енергети'плих об'ект1в

05.04.2015
05.05.2015
05.06.2015

8|дд!л !нфраструктури
райдержадм!н|сщац!!

Фнищенко 1Ф.Б.

14. )1иот,{епартаменту житлово-комун€1льного господаротва
облаоно| дерх<азно| адм1н|сщац|| в|д 20.01.2014 ]"{! 09_05/125

щодо над'!пня 1нформаш|| про стан оонащення житлового

фонлу заообами обл!ку р9гу]!1овання 1 споживання води та
теплово] енерг||

15.06.2015 8]дд|л житлово-
комуна.'|ьного господаротва
та бул1внит]тва

райержади|н!сщац1]

Болодько |.Б.

15. .}]иот облаоно| дерхсавно| адм|н!сщац|! в1д 02' 1 1.2010
}'& 01-06/2767 про створення об'еднання сп|ввласник1в
багатоквартирних булинк|в

1|-{ом|сяця

до 1ниола
81дд|л житлово-
комунального господаротва
та бул|вништва
райержадм1н1страц1]

Болодько |.8.

16. }1ист обласно! державно] адти1н1страц|| в|д |2.0|.2оо9
]ч|р16/01-54 про обояги котпт!в передбанених м|сцевими
бтоджетами на ф1наноування кап|тального ремонц
житлового 

. фонду м!ошевих рад 1 житлово-буА!вельних
кооператив1в

01 .04.2015
01.05.2015
01.06.2015

Б|дд1л житлово-
комун{1льного господарства
та буА|внит{тва

райдержадм|н!страц1!

Болодько 1.8.

17. |{останова {Б( в!л о9.04.2о\з $о 73 "|1ро |{орядок доотуту
орган|в адм|н|отрування .{ержавного ресстру виборп1в ло
бази даних .[1ержавного ресстру виборц1в''

|{ротягом
кварт11лу

Б!дд|л ведення,{ержавного
реесщу виборш1в апарату
райдержадм|в1отрац|'1

_)1огачов Б.[.

18. |{останова 1]Б( в1л 09.03.2011 }Ф 69 "|{ро роз'яснення щодо
використання |нформац|! з ,{ержавного реесФу виборш1в при
забезпеченн1 достугу до публ|чно| !нформац|| вйпов1дно до
3акону 9коа|ни "||оо лосттцл ло публ!чно1 !нформац1!''

|{ротягом
кварт.1лу

Б!дд1л ведення'{ержавного
рееощу виборш!в апарату

райдерясадм!н|отрац!]

.}{огачов Б.[.



-) -)

1
., 3 4 э

19. |!оотанова 1-18( в1д 15.10.2010 }'[я 415 "|[ро форми заяв ос!б
щодо вк.,][очення до ,{ержавного реесщу виборц1в та
пов|домлення про вкл1очення виборшя до державного
реесщу виборш|в''

|{ротягом
кварталу

Б|дд|л веденття,{ержавного

реесщу виборп!в апарац
райержадм!н|отращ!|

]1огачов 8.[.

2о. |!останова !Б( в1д 20.0| .201| 1т|е 13 "|{ро |[орядок
орган!зац|йно-правово[ п!дготовки 1 виконання д!й щодо
ведення.(ержазного реесщу виборц!в"

|{ротягом
кварталу

Б|дд!л ведентля,{ержавного

реестру виборц|в аларату
райдержадм|н|сщац||

.|]огачов 8.[.

21. )1иот й1н!отерства осв!ти 1 науки )['кра!ни ъ|д 18.07 .20|4
]\ъ 1/9-366 "|[ро зарахування у.пт[в до заг.ш ьноосв!тн!х та
профео1йно-техн|чних навчальних заклад|в''

|[ротягом
кварт[}лу

81дд!л оов|ти

райлержалпл1н!ощап1!

)1яховин-3версва€.Ф.

22. _11иот й1н|отеротва оов1ти ! науки }кра!ни в|д 28.05.2013 ]т|ч

354 "|-{одо орга:л!зац1! роботи в дотпк!льних навчальних
зак.]1ада1х у 201 4/201 5"

|[ротягом
кварталу

Б1дд1л осв1ти

райдержадм!н!отрац1!

&ховин-3версва €.Ф.

2з. }[ист [оловного управл|ння державно{ служби 9кра!ни в!д
|5.02.20|з }{! 45 то1920-13 "1{одо в.!к.!нтних пооад
державних олухбовц!в"

||ротягом
кварт&'1у

8|дд|л кадрово! роботи
апарату рйдержадм1н1сщац||

|!рядка 1.Ф.

24. .}1ист й1н1отерства охорони здоров'я )/кра!ни, й!н!стерства
внущ|плн|х справ 1['кра|ни ъ\д |7 .12.20|3 }:|о 1095/1239 "|!ро
затвердження форм локумент!в про дитит{у ' покинуц в
пологовому булинку, |нтпому заклад! охорони здоров'я або
яку в|дмовилися за6ратп батьки .пт |нтп1 родит|, про
п|.щинуц яи знайдену дитину та 1нструкц|| про порядок !х
заповнення''

|[ротягом
кварт.ш|у

Районний ценщ соц|альних
слу:кб для с|м'!, д1тей та
молод|

Ряб1н|па 1.8.

25. Ёаказ ,{еря<ком!нформ 9кра!ни' .{ержкомзв'язку та
!нформатизац|! )/кра!ни в]д 25 '|1 .2002 !'Ф 3271225 "||ро
затвердження |!орядку 1нформац|йного наповноння та
техн!чного забезпечення 9диного веб-порталу орган1в
виконавчо! влад\4 та |[орядку функц1онування веб-сайт|в
орган|в виконавчо! влади''

|{ротягом
кварт.ш!у

€ектор 1нформаш!йно-
комп'тотерного забезпечення
апарац райдержадм|н|сщац1!

€трельник 1.А.



з4

1
., з 4 5

5. 0ргап!зац1йна робота. участь у розробц1 та розробка програ}|. заход!в райдерэкадм!н!страц|[
1. Розроблення робояого плану з! збирання ранн!х зернових та

зернобобових культ}р у 2015 рош!

1равень )|'правл|ння
агропромислового розвитц
райдержадм{н|отрад!|

Альотпина €.€.

2. Анал|з звернень щомадян' що над!йшли до
райдержадм|н1страц|| за | кварта.лл 2015 року

'{о 06.04.2015 3агальний в|дд1л апарац
райдержадм!н|сщац!!

[ерман 8.Ф.

з. 1нформування з питань документооб1ц в

райдержадм|н1отрац|| за п1дсумкапли 1 кварта.тлу 2015 року
.{о 10.04.2015 3агальний в!дд!л апарац

райдержадм1н|сщац!|

[ерман 8.Ф.

4. Анал|з прийнятих розпоряд){(ень голови

райдержадм|н1отрац!| за результат.!ми зас|дань колег!й за
1 кваотал 2015 ооку

Ао 10.04.2015 3агальний в{дц{л апарату

райдержа,щл|п|сщац|!

[ермшл Б.Ф.

5. Анал1з особистих прийом|в, в тому числ! ви!'зних,
проведених голово|о рйдер>кадм!н!ощац1|, засцпниками
голови та кер1вником апарац райдержадм!н|страц|| за 1

кварт,}л 2015 року

!о 03.04.2015 3агальний в!дд|л апаррту

райдержадм1п!сщац||

[ерман 3.Ф.

6. 1{омплексне вивчення стил|о та метод1в роботи, надання
практиино! та методинно! допомоги струкцр|{им
п|дрозд|лам райдержадм|н|отрац||:
Б|дд|л охорони здоров'я;
8|дд1л оов|ти;
}правл!ння агропромислового розвитку

22.04.2015
21 .05.2о|5
24.06.2015

€щуктурн! пфрозд!ли
апарату

рафержадм|н|сщац!|

(овтун 1.}Ф.

[1_1трифанова Ё.|!.

7. Фрган!зац!я роботи та контроль за п!двищен:лям квал1ф1кац!1

державних олужбовц|в райдержадм|н!ощац!|, оо|б,
зар[1ховапих до кадрового резерву на посади державних
олужбовц1в, в {арк!вському рег!ональному 1нстицт1 ЁА,(9
при |[резидентов! )/кра!ни

|1ротягом
кварт[1лу

Б!дд|л кадрово| роботи
алларату рйдержадм|н!ощац1|

|1рядка 1.Ф.

8. Фрган!зац!я роботи щодо проведення 1 туру 8сеукра!!{ського
конкуроу "1{ращий державний стужбовець'', уз{гальнення
його результат1в

|!ротягом
квартащ

Б1дд|л кадрово| роботи
апарац рйдеря<адм1н|ощац1|

|{рядка 1.Ф.
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9. |!роведення темати11них перев|рок ходу виконапня
отукт}?ними п1дрозд|лапли, виконкомами с!льських'
селищних рад закон1в }крани' акт|в та дорувень ||резидента
)|'кра!ни ! 1{аб1нец й!н!стр|в 9кра!ни, розпорядженъ та
доручень гол|в облаоно| та рйонно! держ.шних
адм|н]стоац!й

|{ротягом
кварт€!лу

€ектор конщо.тпо €1парату

райдержадм!н1сщац1|
1вшлова Ф.€.

10. Фрган1зацй роботи з г{нями 1 1_х клао|в навча.'1ьних заклад1в
району у зовн!:пньому незалежному оц|нтованн|

1равень
червень

8!дд1л осв|ти
оайдеожадпд|н!страц|!

)1яховив-3всрева €.Ф.

!1. Фрган1зац!я обов'язково| реестраш1! в систем1 обл1ку

докупцент|в райдержа.щл!н!стРац1|, що м1отять гцбл1нну
!нформа:1то

|[ротягом
квартш|у

€ектор забезпечення достущ
до публ!яно! |нформаш1!
оайдеожадм|н!страц1!

)1окйнук !.Ф.

\2. Фрган1зац|я своечасного опрац1овання та нада|{1{я в1дповйей
на прийнят| з{1пити в порядку та ощоки визначен! 3аконом
}кра!ни "|!ро доступ до публ{.пто! 1нформац|!''

|[ротягом
кварталу

€ектор забезпечення дооцгу
до публ1нно! 1нформац||

райдержадм|н|сщац1!

)1окйчк !.Ф.

'13. ||роведення пер|одинного утот{нення персона1льних даних
реестру

|{ротягом
кварт{1лу

Б|дд|л ведення,{ержавного
реесщу вибор:{|в апарац
рафержадм1н1ощац!|

.}1огачов Б.[.

14. Ёадання методи.*ло! 1 практинно! допомоги уст€1нов€1м'
орган|заш|ям та п|лприсмствам. як1 надатоть в!домост1 про
виборт]1в, в|дповйно до ст. 22 3акону }кра!ни "|[ро
.[1ержавний реестр вибооц!в''

|{ротягом
кварталу

8!дд1л ведення,{ержавного
рееотру виборш1в апарату

рафержа.щл1н!отрац!|

.]]огачов Б^[ .

15. Фрган1зац1йце забезпечення в1деооелектор1в, як| проводить
обласна державна адм|н|страц|я

|[ротягом
кварта.'!у

Фрган|зац!йний та загальний
в|дд1ли апарату
райдержадм!н!страц|]

[11щифштова }1.|{.

[ермш:8.Ф.

16. Фновлення даних паопорц рйону 05.04.2015 Фрган1зац|йний в1дд1л,

сщукцрн! п1дрозд|ли

райдержадм|н!страц|!

!11щифанова Ё.|1.,
кер|вники сщукцрних
п1дрозд|л|в
ойдеожадм|н!стоаш|!

17. |[йготовка план|в заход1в' що цроводяться
райдержадм|н1страц1е:о наоцпного тижня

|{ротягом
кварт€1лу

Фрган|зац|йний в!дд1л
аларт[у райдержадм1н|отрац1|

1|1щифаяова Ё.|[.
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18. Фрган1зац!йне забезпечення апаратних нарад у голови
райдержадм|н!ощац|| |з заступ!!ик.!ми голови' кер1вниками
структурних п|дрозд!л1в райдержадм|н!страц1|

2-й понед1лок
щом|сяця

Фрган1зац!йний в!дд|л
апарату райдержадм|н|отрац!!

1|!трифаяова [{.|[.

19. |1|дготовка к!тлендарного пл{1ну з.}ход1в

рафержадм!н|сщац{! на наоцпний м|ояць
[|-1ом|ояця

до 20 чиола
Фрган|зац!йний в|дд!л
апарату райдержадм|н1ощац!]

111трифштова Ё.|[.

20. |[йготовка проекту плану роботи рйдержадм|н|сраш|| на
11! квартал 2015 року

!{ервень Фрган|зац!йний в1дд|л
апарату райержадм|н!страц1!

1!1трифанова Ё.|[.

2\. |1!дготовка матер!ат!в для розгляду на сес|ях т{угу!всько|

районно| рали (зг|дно з планом роботи районно| рали)

|{ротягом
кварталу

Фрган|зац!йний в1дд!л,
сщукгурн! п|дрозд1ли

рафержа'щл1н1ощац||

[1!трифш:ова Ё'|1.,
кер|вники в|дпов!дних
ощуктрних п1дрозд1л|в

22. Фрган1зац1йне забезпечення робоних по!здок голови
райдержадм!н|сщац1! до наоелецих пункт!в району

|{ротягом
кварт.1лу

Фрган1зац1йний, загальний
в1дд1ли апарату
райдерхсадм1н!страц1|

1|1трифанова Ё.|{.
[ермап Б.Ф.

2з. [{4дання методитно! та праггияно! допомоги клубним
прац1вникам у добор| репертуару' запису фонограм' розробц!
оценар||в' план1в

|{ротягом
кварт11лу

81дд!л кутьтури 1 туризплу

райдержадм|н1сщац||
|(улехпова 1.Б.

24. 3д!йснення заход!в з орган!зац|| тпефства над в1дпов!дними
в|йоьковими чаотинами 3бройних €ил 9кра|ни

||ротягом
кварталу

€ектор оборонно1,
моб1л|зац1йно|, режимно-
секретно:- роботи та взаемод1!
з правоохоронними орг1|}{:|ми

€!парату ойдержадм1н1отрш-т1{

.|1евченко 3.й.

25. 3д|йснення сп!льно з районним в!йськовим ком1сар1атом
заход!в з проведення призову на строкову в1йоькову олужбу
в щавн|липн| 2015 року

|!ротягом
кварталу

€ектор оборонно|,
моб|л1зац|йно|, режимно-
секретно| роботи та взасмод|1
з пр1}воохоронними органами
апарату оайдержадм1н1стоац!|

_]]евченко Б.й.

26. Бадання методично| та практи.пто! допомоги
в[дпов|дальним за арх{в та д1ловодство

|{ротягом
кварт(1лу

Арх!вний в|дд|л
райдерясадм!н|страц1]

€ав1нова Ф.Ф.



з7

1 2 3 4 5

27. йон|торинг виконання заход!в щодо проведення у район|
воеукра!ноько| акц|] "3а чиоте довк|лля''

|1ротягом
кварт€1лу

81дд1л :тсатлово-
комуна.'!ьного гооподарства
та буд!вництва
райдержадм1н!страц|т

Болодько !.Б.

28. |!роведення перев|рок 1з встановлення в!дпов1дност1
з{1конод.шству | м|жнародним договор[1м 9кра':ни проект1в

розпоряджевь голови рйдержадм|н|сщац1!, проект|в р1тпень

районно! ради, як1 винооятьоя на !'{ розгляд, з питапь
затв9рдкення та внесення зм!н до прощап{ соц1ально-
економ1чного та культурного розвитку району, ц]льових
поого1!м з 1нтпих питань

|{ротягом
кварт{1лу

{0ридияний сектор апарату

райдерхадм|н|сщац!|

€кугтяенко 1.1Ф.

29. 3абезпечення надання райдеря€;ц.{|н|сщац1ето безоплатно|
пеовинно| правово| допомоги

||ротягом
квартатш

|0ридинний сектор апарату
оайдержадм|н|страд||

€куггтенко |.}0.

з0. 3абезпечення прийому щомадян членами робоно! групи з
пит,1нь надання безоплатно! первинно! правово| допомоги
оайдержадм|н1отрад1ею

|[ротягом
кварт€!лу

}Фридинний сектор апарату
райдержа;щл1н|отрац!!

€кугттенко 1.1Ф'

3!. ||роведення роботи з виявлення малозабезпечених фомадян
д]ш! над,1ння р!зних вид1в допомоги

|1ротягом
кварт{1лу

!правл|ння прац| та
соц1ального захисц
населен}{'1
оайдеохсалм|н|отошл1]

.]]исяяоький Ф.€.

з2. |1роведення коноультац|й з л|дерами районних ооередк1в
пол|тичних парт|й щодо плануванпя та ведення |х д|яльност|'
орган|заш!1 сусп|льно-пол|тичних заход!в

|!ротягом
кварт.1лу

Б1дд1л масових комун|кац|й
апарату рйдержадм1н!сщац!!

Фтченатпко й.А.

11- Ёадштня коноультац|й наоеленн]о з питапь як|сного над.|ння
комунальними п1дприемствапти поолуг' приватизац|| житла,
тариф1в на послуги

|{ротягом
квартац

Б|дд|л житлово_
комуя,}льного господаротва
та буд!вництва
оайлеоясалм!н|стоа::1{

3олодько 1.Б.

б. Робота щодо забезпечення гроп|адських в!дносин, формувапня |нформац!йного простору в район1
1. 3б1р та узагальнення показник|в переб1гу . оздоровно!

кампан1| у 2015 ооп1

|1ротягом
кварта1лу

€ектор у справах молод| та
спооту ойдеожадм|н1стоац|!

Ряб!н!на ! й.
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) Ёадання до 1Р( "6лобоя<анк#' та редакц!| щомадоько-
1нформац|йно| газети 9уц|вщини "1{раоная звезда',
матер!ал!в про д!я.гьн!сть структурних п|дрозд1л|в
ойдео:кадм|н|отоац!|

|!ротягом
кварт€}лу

€тр1тстурн| п|дрозд1ли

райдерясадм1н|страц!|

(ер!вники стукгурних
пйрозд1л1в

райдержадм1н!сщац1|

3. 3иов|тлення у засобах маоово! 1нформац|| досягнень
н{шч.1льних заклад!в рйону щодо орган|зац1| навчання !

виховання у.пт|в

|[ротягом
кварт{1лу

Б!дд1л оов|ти

райдержадм|н!ощац1|

)&ховин-3верева €.Ф.

4. Роз'яонення порядку орган1зованого зак1нчення 2о14-2015
навчального року та проведення дерясавно| п|дсрлково!
атестац1! утн1в 4' 9' 1 1 (12-х) клао|в

(в!тетдь Б1дд|л оов]ти

райдор>ка'щл|н!сщац!!

&ховин-3верева €.Ф.

5. |{отпирення 1нформац|| серед населення та щомадськост1
району щодо розвитку та отворення с|мейних форм
виховання д1тей

|1ротягом
кварталу

€лужба у справах д|тей
райдержадм1н|сщац|!

€срокурова [.Ф.

6. Биов1тлення в засобах масово! |нформац||:
пит{1нь щодо роботи Ф€ББ;
1нформац|йних матер!ал1в щодо впровадження заход1в
енергозбере>кення на п!дприсмств[1х, в орган|зац!ях та
установ{[х району;
питань щодо покршцання оан!тарного стану населених
пункт|в району;
тарифно| пол|тики;
як|оного над!1н|{я пос]цг житлово-комун!1льними
п1дприсмствами

||ротягом
кварта,|у

Б1дд]л житлово-
комун.1льного гооподарства
та буд!вництва
рафержадм|н1сщаш|!

Болодько 1.Б.

7. Радання матер1ал;в для виов1тлення д!яльност| районно1.
державно! адм1н!сщаш!! з пит!1нь досцпу публ|яно|
!нформац|! у м|сцевих заообах масово? |нформац1| за темото
"3апит на 1нформац|ю як механ|зм реал!зац;| права кожного
на доотуп до публ!чнот 1нформац1!"'

|{ротягом
кварт[1лу

€ектор забезпечення досцщ
до публ|нно{ !нформаш1|

райдержадм1н|страц1!

)1окайтук .{.Ф.

8. Фрган|зац|я прийому громадян щодо уточнення !х
персон[тльних д{!них, з€!несених до оЁиск|в виборш1в
9угу]вського оайону

|{ротягом
кварта'гу

Б|дд!л ведення .{ержавного
ресстру виборт{|в апарату
райдержадм!н!отрац1|

.}]огачов Б.[.
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9. 1нформування населення нерез засоби масово! |нформац||
про правила повед|нки при виявленп1 вибухонебезпетних
предмет|в

1равень €ектор т{ив|льного з{1хисту

райдержадм1н1страц1|

йединцев 8.Б.

10. |!!дготовка прео-рел!зу про виконання б:оджету району та
висв!тлення його на сйт| райдержадм1н|сщац1|

[[ом|сяця Ф!нансове управл|ння
райер:кадм|н|ощац1]

Бурейко 1.й.

11 3абезпечення 1нформування щомадоькост! щодо акц.1льних
пит1|}{ь та реформ у гащз1 охорони здоров'я

|[ротягом
кварт.шу

81дд|л охорони здоров'я
райдер>кади|н!сщац1|

[ерез Ё.й'

12. Фрган1зац|я виов1тлення в заообах маоово| |нформацтл
заход!в. що проводяться райдержадм!н!страц!сю

|[ротягом
кварт'1лу

Б|дц|л масових комун!кац|й
ат1ар ату райдержадм!н1орац1!

Фтченаптко й.А.

13. Фновлення матер|ал1в оф!ц!йного веб-сайц
райдержа.:штд|н|страц|!

|[ротягом
кварт[1лу

81дд|л масових комун!кац|й
апарату рйдержадм1н|страц1|

Фтченаплко й.А.

14. |!роведення ,{н!в зусщ|ней в щудових колективах та з
активом населених пункт1в району

17.04.2015
15.05.2015
19.06.2015

8!дд1л маоових комуп|кац1й
аларыц райдержадпл1н|страц1|

Фтченалшко }1.А.

15. }загальнення та атлал1з 1нформац|! про у{асть об'еднань
громадян у сусп!льно-пол!тичн их акц!ях

|[ротягом
кварта.'!у

Б|дд1л масових коьтун1кац1й
апарату райдержадм1н!отрац1!

Фтченадпко й.А.

\6. Фрган!зац|я прес-конференц|й на актуальн| дття 9ру!вського
району теми за у{аот|о кер|вництва рйдер:каддц|н|отрац!|

|[ротягом
кварталу

8|дд1л масовгх комун1кац|й
апарату райдержадм|н|отршд1|

6тченатпко й.А.

17. ||роведення робочих зусщ|ней з кер1вниками щомадських
орган1зац1й

|{ротягом
кварталу

Б!/ц|л масових комун|кац|й
,1пар{!ту рйдержадм1н1страц|1

Фтченатпко й.А.

18. Фрган|зац|я проведення 1нформац1йно| кампан!! з нагоди 70-'{

р|нниц! |{еремоги у Белик1й 81тчизнян|й в|йн! 1941-1945
рок|в

1равень Б|дд1л масових комун1кац1й
апарату райдержадм!н!страц1|

Фтченатпко й.А.
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19. ||роведення телефонного зв'язку з населенням "||рятла л!нй''
кер|вництвоьл райдержадм|н|страц|! за темами:
"3робимо рйон яистим'' (8арже!нов 1Ф.(.);
"Фздоровлен:тя д1тей п1льгово! категор|!''
(1[яхови.л-3всрева €.Ф.' Ряб1н1на 1.й.);
"|{разо на звернення _ 8атш зас!б захисту прав | овобод''
((овтит !.1Ф.)

15.04.2015
20.05.2015

\7.о6.2015

3агальний в|дд|л апарац
райержадм|н|отрац||

[ерман Б.А.

20. |{роведення роботи з по|ширення знань д'ш населення про
право щомадян на соц!альний захист ! мехатл|зм його
реа.лл|зац1!

|{ротягом
кварт11лу

!правл1ттня прац! та
ооц|ального з:!хисц
наоелення
райдеожадм1н1отрац!!

.]]исянський Ф.€.

21. 8иов|тлення в засобах масово| |нформаш1! 1нформац!! щодо
проведення у рйон! культурно_масових заход|в

|{ротягом
кварталу

8!дц1л ч.гьцри 1 цризму
райдержадм!н1отрац1|

1{улетшова 1.8.

22. |{|дготовка та оприлюднення на оф!ц!йному веб-оайт|

райдерхсадм|н1ощац|!:
результат!в мон!торингу роздр!бних ц1н на основн! продукти
харчува[{ня;

резу.тьтат1в мон|торинц функц1онрання мереж1 побуту;
зв1ту щодо проведених в район{ тоог|в (тендер!в)

30.06.2015 9правл1ння економ|чпого
розвитку | торг1вл|

рафержадм1н1сщац1!

[оровенко й.Б.

2з. Биов|тлення зведено{ |нформац!! про викон.!нн'| плану
роботи райдержадтл|н1ощац|| за т кварта.'| 2015 року на
оф1ц1йному веб-сйт! райдер:кадм|н1страц|! та в заообах
масово| {нфоомац]!

1(в|тень Фрган1зац!йний в|дд1л
апарац райдержади1н|страц!|

111щифанова Ё.||.

7. ||аоал*т. засйанпя ком!с1й. робочих груп" сем!паои. навчанпя
1 ЁараАа голови райдержадм!н1отрац!! з заоцпниками голови,

кер1вником апарац районно| державно| адм!н!страц!|
[[опонед!лка Фрган1зац1йний в|дд!л,

кер!вники сщуктурних
п1дрозд|л|в
райдержадм|н1страц|!

1(овтун 1.}Ф.



4\

! ) з 4 5

2. Розтпирена нарада голови рафержадм|н|страц1! за утаото
кер|вник!в п!дприемств, орган1зац!й, установ'
п1дприсмницьких структур щодо анал|зу соц!ально-
економ!чно! сицаш1|, заход1в, що вжив11]оться з метою !т
пол!птпення

2_й понед|лок
щом1ояця

Фрган|зад!йний в!ли!л,
кер!вники оФукцрних
пфозд|л1в
райдер;кадм1н|сщац|!

(овцн 1.1Ф.

1. Фперативна робона нарала голови районно| державно!
адтл|н1сщац1! з засцпник.|ми голови, кер!вником .!парац'
кер|вниками сФукт}?них п|дтозд|л1в районно| державно|
адд!н|страц!!. на як|й вио!гпуготься поточн| питання

|, 3-п
понед|лок
щом!сяця

Фрган1зац!йний в!дц!л,
кер1вники сщуктурних
п1дрозд1л|в

райдержадтл!н!отра:т!|

1(овтун 1.1Ф.

4. €ем|нар-нарада з с!льськими, оелищними головами'
секретарями м|оцевих рад

2-й яетвер
щом|ояця

Фрган|зац1йний вйд|л
апарац
райдержадм|н1стоац!|

(овцн 1.1Ф.

5. }{авчання прац|вник!в рйдертсадм!н|ощац11 та кадрового
резерву

1_й нетвер
щом!ояця

Фрган1зац!йний в1дд!л
апарат
райдержадм!н!страц1!

!(овтун 1'1Ф.

6. 3ас!дання пост|йно д|юно! ком1с1! райдержадм|н|сщац!1 з
пит[1}{ь розгляду звернень фомадян

2з.04'2о|5
28.05.2015
25.06.2о15

3агальний в!дд1л апарату

райдер>кадм!н1ощац|!

[ерматт 3.Ф.

7. [{арала з питат{ь розгляду звернень фомадян та виконавсько|
дисципл|ни

07.о4.20|5
05.05.2015
02.06.2о15

3агальний в!дд|л та сектор
контол|о {!парату

райдержад]\,|!н|страц1|

[ерман 8.Ф.
|ванова Ф.€.

8. Ёарала з с|льськими, селищними голов{|ми' секретарями
м1оцевих рц з питання пйбиття п|дсумйв викопання
м1оцевих бтоджет|в за 1 квартатл 2015 року

(в!тень Ф1наноове управл!ння
райдержаддл|н|ощац1|

Бурйко 1.й.

9. Фперативна нарада з ф1наноово-б:оджетних питшть 1!опонед|лка Ф!наноове управл1ння
райдеожадм!н1страц||

Бурейко 1.й.

10. 3ас1дання районно! ком!о|! з питань забезпечення
своечасност1 оплати податк!в' внеоення !н:ших обов'язкових
платеж1в та ефективного використання бтоджетних котпт1в

17.04.2015
15.05.2015
19.06.2015

Б!дд|л економ1чного
розвитку 1 торг!вл!
оайдержа;шц|н|стоац11

Болоцкова 8.й..
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11. 3ас!даттня |{оорлинац1йно| групи з питань захиоту пр.в
опот<ивач|в

05.05.2015 8!дц!л економ!чного
розвитку | торг!вл1
райдержадм|н!страц1|

Болоцкова в.й.

12. 3ас1дання рйонно| ком1с|| з пита|}{ь контрол}о за
зд|йсненням операц|й з мета:лобрухтом

19.04.2015 Б!/и1л економ!.тного

розвитку | торг|вл1
райдеожадм!н!страц!!

Болоцкова Б.й.

13. 3ас1датлня робочо| щупи з ко1!тролто за реал!зац1ето районно|
|{рощами вдоскон!}лення функц|онування роздр1бних ринк1в
до 2016 року

26.05.2015 8!/ц1л економ|чного
розвитку { торг1вл1
райдержадм!н]отоап!|

Бололщова Б.й.

14. 3ао|дання робоно| щупи з пита}{ь упорядкрання обл!ку
|оридичних ос|б та оргая|зац1! !нвентаризац|! деРжавного
майна

20.04.2015
2о.05.20|5
22.06.2015

Б1дд|л економ1чного

розвитку | торг|вл!
райдеожадм1н|отоац!|

8олотщова Б.й.

15. 3ао|дштня !{оординац|йно| рали з питань дет|п|зац|!
економ1ки району

10.06.2015 8!дд1л економ|нного

розвитку | торг1вл1

райдержадм1н!страц|!

Болоцкова 8.й.

1.6. 3ао|дання ком|о1| з пит,|нь нагородження
райдержадм!н!страц!| та районно! ради

|[ротягом
кварт(1лу

Фрган1зац!йний в!'\ц!л
апарату райдер>кадм]н|страд1]

111щифанова Ё.|!.

17. 3ао|дання районно| ради з вир!тпення питань наданця
матер|ально| допомоги малозабезпеченим веротв1|]\д

наоелення

1_(ом|ояця 9правл!ння прац1 та
соц1ального захисц
наоелення
райержадм1н|отрац1|

.|]иоянський Ф.€.

18. 3ао1дання районно! ком!с!| з легал!зац{] робочих м!сць та
подол!1ння тйьово1 зайнятост!

[(ом|ояця !правл!ння пра4| та
ооц1шльного захисц
населення
райержадм!н|страц|!

_]]иояноький Ф.€.

19. 3ас|дання районно{ ради з питань пога1пення заборгованоот|
!з зароб|тно| плати (щотпового забезпечення), пено!й,
стипенд1й та 1нтпих соц|штьних виплат

11]ом1сяця )/правл|ння прац1 та
соц1ального захисту
наоелення
райдер}(адм|н!страц||

.]]исянський Ф.€.
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2о. 3ас|дання районно| конфл|ктно| ком1с!| з питань
призначенн'{ державно{ соц1ально| допомоги
малозабезпеченим с|м'-штл, надання населеннк) ч6оид1й для
в|дп:кодування витрат }{а оплату житлово_комунальних
поолуг, придбання окр.1пленого газу, твердого та р|дкого
п|чного побутового палива

2 рази на
м1сяць

9правл1ння прац1 та
соц!ального захисц
наоелепня

райдержадтц|н|отрац||

}1исянський Ф.€.

21. 3ао!даяня 1(оорлипац!йного ком!тету оприяння зйнятост1
населен1б{

1равень )['правл!ння прац! та
соц!ального з.тхиоту
н1юелення
райдержадм1н|стоат!!

.]1исяноький Ф.€.

22. 3ао1дання |(оординац|йно| рали з питань орган1зац1! л|тнього
в1дпонинку та оздоровлення д1тей ! утн1всько! молод|

1!ом|сяця €ектор у справах молод| та
спорту рйдеожа.штд! н1стоаш|!

Ряб!н1на 1.[4.

2з. Ёарала з директор'1ми кощ/на.г1ьного зак.]1аду "!итяно-
ю|{ацька опортивна тпкола 9уц!воько! районно| рали
{арк|всько1 област|'', д!осш Ф€1 "|(олос", кпФст
"}(олос''

|{ротягом
кварт€1лу

€ектор у справах птолод| та
спорту рйлержадм ! н|сщац|!

Ряб1н1на 1.й.

24. 9часть в нарадах з тренерсько-викладацьким ок.]]адом
комун{1льного закладу ".{итяяо_топацька спортивна |пкола
9уц!всько| районно| ради харк|всько| облаот1"' д1ос1п
Ф€1 "(олос''

|!ом1сяця €ектор у справах молод1 та
спорту рйдержадм!н|страц1!

Ряб!тт!на 1.й.

25. 3аойаттпя районно| ком!с!! з прийому в екоплуатац1то
дитя!|их оздоровчих за10']ад|в' як' знаходяться на територ||
району

1равень
червень

6ектор у спразах молод| та
спорту рйдержадм|н|оФац|!

Ряб1н1на 1.й.

26- 3д|йснення ви1зд|в робоно! групи з перев!рки готовност| до
своечаоного в!дкриття та належного функц1онування
дитячих заклад!в оздоровлення та в1дшонинку !з зацченням
до них кер|вник|в стукцрних п1дрозд!л!в
райдерхадм1н|страц!]' установ та орган|зшд|й району

1равень
червень

€ектор у справах молод| та
опорц раферясадм1н|страц||

Ряб|н!на |.й.

27. €ем|нар-нарада кер1вник!в н€вча1льних з€клад1в за темо1о
"Роль навчального з!!к]1аду в отановленн] | профес1йному
зроотанн| молодого вчителя''

(в1тень Б1дд|л осв!ти

райдержадм1н|отрац1!

}!яховин_3верва €.Ф.
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28. €ем|нар-нарала заоцпник|в кер1вник1в н'шчальних заклад1в
за темо!о "Робота педагог!чного колективу над п1двищенттям
якост1 навчально-виховного процеоу''

(в!тень Б1дд!л оов|ти

райдеря<адм!н1страц|!

)&ховия-3верва €.Ф.

29. 3ас!дання Ращт в|дд!лц культури | цризму
раиержад]\,1|н1отрац1|

]|]ом1сяця 81дд!л цльцри ! цризму
райдер)кадм|н1отрац1|

|{улептова [.Б-

30. Ёарада з б|бл!оте.птими прац|вниками рйону [[ом!сяця Б1дд|л цльцри ! цризму
райдержадм1п!стоац!|

!{улегпова 1.3.

31. €ем1нар-нарала з кцбними прац!вниками району 11-{ом1ояця 9!дд1л культури ! цризму
райдержадм1н1страц!!

(улеппова 1.8-

з2. 6ем1нар для прац|вник|в клубних заклад1в за темо1о
"Фрган1зац|я кульцрно-мистецьких заход1в д.лгя д|тей та
!онацтва в закладах культури";
"Бпровадження 1нновац!йних технолог1й в робот! заклад!в
культури рйону''

1равень Б1дл!л культури ! цризму
райдержадм1н1сщац!{

(улеппова 1-Б.

33. €ем!нар для прац|вник|в б!бл1отек-ф!л1й 1(3 "9угу!вська
районна центальна б|бл1отечна система'' за темо1о "€уласн1
вимоги в робот! з б|бл|отечним фондом''

9ервень Б!дд1л кульцри | туризпту

райдерхсаддл1н1страц1!

1(уле:пова 1.8.

з4. 3ас!дштня м1:кв|домчо] координац!йно-методинно| ради з
правово! оов|ти наоелення

16.06.2015 }Фридипний сектор апарату
райдержадм|н1страц!!

(кутгненко !.}Ф.

35. 3ао1дання ком1с|! з перегляду ро3поряджень голови
райер:кадм1н|страц|!

2з.04.2015 }Фридинний оектор [1парату

райдержадм!н1страц!|

(кугтненко 1.}Ф'

з6. 3ас1дання ком|с|! з питань техногенно-еколог1чно] безпеки
та надзвичайЁих ситуац!й

!!ом|ояця €ектор цив!льного захисц
оайдеожадм|н|стоац!|

)1утников й.€.

3ас!дш:ня 1нвентаризац|йно! ком1о!| з оргшт!зац{! заход1в'
пов'язаних з проведенням техн!чно| |нвентаризац|| захисн}тх
споруд цив1льно| оборони (т{ив|льного захисту)
9тту!вського району

9ервень €ектор т{ив|льного захиоц
райдержадм1н1сщац!!

.[{утников }1.€.

з8. 3ас|дання районно| евакуа:{|йно! ком1о1| 1равень €ектор шив!:гьного захиоц
райдержадм1н|стоац||

)1унников й.€.
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з9. |{1дготовка та проведення пттабного тренув{1ння за темо!о:
".{1| орган|в управл!ння 9угу!всько| районно] ланки тп сдс
|-{3 [арк1всько! област|, районно'{ ком1о1| з питань евакуаш!!
пй час зац)ози виникнення Ё€, пов'язано| з пожеже|о
(вибухом) на склад! босприпас|в''

1{в!тень €ектор цив|льного захиоц
райдержадм|н1сщац|!

)1увников й.€.

4о. |[йготовка та проведення спец!ального тренування за темо]о
",,{!! евакуац1йних орган|в област| та 9угу!вського району
при проведенн| евакуац|| населення в умовах загрози
виникнення }{€, яка пов'язана з можливим викидом хлору
на х1м1.цло небезпечному об'ект1 омт 1{очеток''

1равень €ектор цив|льного захисц
раиержадм|н|страц|!

.}|учников й.€.

41. 3ас|дання районно! спостережно1 ком1о!] |1ротягом
кварт.шу

€ектор оборонно!'
моб1л!зацйно|, режимно-
оекрегно| роботи та взаемод1|
з цравоохоронними орган[!ми
апаоату рйдержадм!н!отрац!!

.[евченко Б.й-

42. 3ао1дання Ради протид1! злочинност1 | корупц1| |1ротягом
кварт{1лу

€ектор оборонно|,
моб|л|защ|йно|, режимно-
оекретно| роботи та взасмод|!
з пр[!воохоронними органами
апарату райдержадм1н|страц1!

.}]евченко 8.й.

4з. 3ас|дат:пя конкурсно| ком|о!] щодо зам!щення вакантних
поса.|1 держ:вних службовц|в оайдеожадм!н|стоац|]

|{ротягом
кваота.'!у

Б1дд1л кадрово! роботи
1|парату оайдерха.штл!н1стоац1!

|!рядка 1.Ф.

44. 3ас|дштня ком|с!| з п1драхунку стажу державно1 олужби
прац!вникам райдержадм!н!отрац1|

||ротягом
кварталу

Б1дд!л кадрово! роботи
апарату райдержадм|н1страц|!

|1рядка [.Ф.

45. 3ао]дштня Ради по робот| з кадрами райдержадм|н1ощац|{ |2.о6.2о|5 Б1дд|л кад;ово| роботи
апар.шу
райдержадм1н1страц!!

|{рялка 1.Ф.

46. 3ао|дання 1(оординац|йно| ради представник!в районних
осередк|в пол1тичних парт1й при голов|

раидержадм1н1страц11

1равень 81дд|л масових комун1кац|й
апар ату р айдержадда1н!срац||

Фтченатпко й.А.
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47. 3ас!дштня [ромадсько| рали при рйдержадм1н!страц!{ 9ервень 8|дд1л маоових комун!кац|й
.!парату райдержадм|н|страц||

Фтченатпко й.А.

48. 3ао!дання екопертно| ком!с|| арх!вного в|дд|лу
райдеожадм|н|отрац|т

!-(ом1сяця Арх|вний в!дд1л

оайдержадм|н1страц1т
€ав|нова Ф.Ф.

49. Ёарада з кер1вниками житлово-комунатьних п!дприемотв

району, з питань виробнино_економ|чного стану '1х

п1дприемств' як|оного надання послуг наоеленнто та
своочасно! виплати зароб|тно| плати прац|вник!|м житлово-
ком}.н,1льнгх п!дприсмотв

1!опонед1лка
протягом
кварталу

8!дд{л ;псттлово-
комуналъного господарства
та буд1вни:{тва

райдерясадм|н|сщац!|

Болодько 1.3.

50. 3ас1дштня районно| (оординац1йно| рали з еколог1чн1{х
проблем

01.о4.2015 Б!д"ц|л житлово-
комунального господарства
та бул1вни:{тва
райдержадм||{1стра{!]

Болодько 1.Б.

51. 3ао1дання районно! ком!о|! з питань реа.тл1зац|{ |[рощами
п!двищення енергоефективноот| та змен1пення споживан!{'{
енергоресурс|в по 9угу!вському район|

9ервень 8|дл1л 1нфраощуктури
рафержадм1н|сщаш!!

Фнищенко 10.Б.

52. 3ас|дання арх|тект1рно-м|стобуд!вно! Ради при оектор!
м|стобудгват:ня | арх!тектури райдер>кадм1н1страш1|

|!ротягом
кващ:шу

€ектор м|отобудгвання |

арх1текцри
оайлеожадм1н|отоац1|

€тарусьов |!..}1.

5з' 3ас!дання робоно! щупи з оперативного розгляду введення
житла в екоплуатац1то в 9уц|воькому район1

|{ротягом
кварталу

[ектор м|стобуд:вання |

арх!тектури
райдер>кадм|н1страц1!

€таруоьов |!.)1'

54. 3ао|дання фраАяого органу по робот| з с|м'ями' як|
опини.,тися у складних життсвих обставинах

1{ом|оянно Рйонний центр соц!альних
отужб для с|м'!, д|тей та
молод1

Ряб|н1на 1.8.

55. 3ас!дання (оорлинац!йно! ради з питапь проф|лактики 1

боротьби з по1пиренням алкогол!зму. токсикоман||,
наркоман||. Б1.]1_|цфекц1! та €Ё{|.|[у

2з.04.2о15 Б|дд|л охорони здоров'я
райдержадм|н|сщац1!

[ерез Ё.й.

56. 3ас!даттня районно! рали протид!| цберкульозу та Б!.||_

|нфекц17€Ё1.|1у
25.06.2015 Б|дд|л охорони здоров'я

оайдеоясадм|н1страд||
[ерез Ё.й.
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57. 3ао!дання ком!с1| рйдержадм|н|сщаш|| !з загаль-
нообов'язкового державного соц1а-лгьного стр.тхув!!ння у
зв'язку з тимчаоовото втрато!о прашезлатност! та витат!|ми'
з}ф|овленими похованням

[!ом|сяця €ектор копщо.гпо апарату

райлер>калм|н|сщаш||

[ваттова Ф.€.

58. 3ао|даяття ком1с|] з пита}{ь захисц прав дитини
оай пеп:калм1н1стоап||

[!ом1сяця €лужба у оправах д|тей
райер>кадм|н1страц|!

€срокурова [ .Ф.

59. 3ас1дштня районно! робоно! щупи з пит{|нь рац1онального та
ефективного використ1|нт{'| земель, запоб1г{|ння пору1шення

земельного законодавства та з роз'яонтовально! роботи щодо
земельних реформ

|!ротягом
кв1тня

9правл|ння
афопромислового розвитц
райдержадм|н!сщаш|!

Альотпина €.€.

8. }часть у п!дготовц! та проведенн1 масових заход1в, урочистостей, вшставок тощо

1. 3аходи до .(ня 9орнобильоько| катаотрофи "{орнобиль-
норний б|ль кра!ни''

}&!тень )['правл|ння праш| та
ооц|ального захист
|{аселен1{'{' в1дд{л кульцри 1

цриз!\ц
оайлео>кадм1н|страц1!

-]1исянський Ф.€.
(улегпова 1.8.

) Беликдень 1{в1тенъ Б|дд1л маоових комун|кац1й
апарату рйдерясадм1н1сщац!!

Фтченшпко й.А.

-). .{ень ||еремоги 1разень €трщцрн1 п!дрозд1ли

раферхалм1н1сщаш1!

(улетпова 1.Б.,
кер!вники сщукцрних
п1щозд|л|в
ойдержадм|н1страц]!

4. Аень прац|вника м1сцево! промисловост! 1равень Б|дд1л економ|чного
розвитку | торг1вл1

оайдерясадм|н|страц1!

Болоцкова 8.\,1'

5. €вято "Фстанн|й дзвоник'' 1равень Б|дд|л оов|ти

рафержадм|н|ощац||

)1яховип-3верева €.Ф.
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17. .{ень 1(онституц1| )|'кра!ни 9ервень 81дд1л культури 1 цризму
райдержадм!н|страц|!

|(улетпова 1.8.

18.
'{ень 

медипного прац|вника 9ервень Б!дд1л купьтури 1 туризму
раиержадм!н1страц!|

1{улетпова 1.Б.
[ерез Ё.й.

19. .{ень молод| 9ервень €ектор у спр:вах молод! та
спорту райдержадм | н!страц!|

Ряб1н!па 1.й.

9.!н|п! заходи
1. 3абезпечення ефективно! роботи €диного дозв|льного оф1су

та 1{ентру надання адм1н|стративних послуг
||ротягом
кварт{1лу

Б1дд|л з питань над€1нпя

адтл|н!ощативних поолуг
оайдеожалм!н|стоаш!|

[оровенко й.Р.

2. Фрган1зац|йна робота |з проведення ярмарк1в продовольчих,
непродовольчих товар1в та с1льгооппродукц|!

|!ротягом
кварталу

Б|дд|л економ1чного

розвитку | торг!вл|
оайлеожалм|н1стоаш!!

Болоцкова Б.й.

Адм!н!стрування централ|зованого захисц роботих станц|й
1 сервер|в

|!ротягом
кварта'1у

€ектор !нформац|йно.'
коьлп'тотерпого 3абезпечення
апарату рйдержадм|н1отрац||

€щельник 1.А.

4 ||1дщиматня в належному стан| з.1хисц !нформац|'1 в
комп'тотерн|й мереж! апарату райдержадм1н!ощац||

|[ротягом
квартащ

€ектор 1нформац|йно_
комп':отерного забезпечення
апарату рйдержадм1н|страц|!

€щельник 1.А.

5. Адм1н|ощування роботи оерверу електрот{ного

докрлентооб1гу "Ровз 0оо''
|{ост!йно €ектор |нформац|йно-

комп'тотерного забезпечення
{1паоату ойлеожадм|н1стоац1|

€рельник 1.А.

6. 1ехн!чне супфоводження сиотеми в1деоконференцзв'язку п!д
час проведення селекторних нарал з облдержадм!н!страц|ето

|{ротягом
кварт!1лу

€ектор !нформаш|йно-
комп'тотерного забезпечення
апаоату оайдержадм!н1отрац!]

€щельник [.А.

7. 3абезпечення прийому затлит|в на !нформац1то, що над(одять
до рйонно! державно| адм|н1страц|| на особиотому
прийом1, по телефону, по факоу' електронно]о по1пто|о.
Рееотоац1я та ведення обл|ку запит!в на 1нс1оомап!то

|!ротягом
кващ{1лу

€ектор забезпечення достуту
до публ1чпо| 1нформаш|!

райдержа.щл!:т 1страц!]

}1окайнук ,{.Ф.
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€ектор забезпечен!{я достугу

до публ|.пло| |нформаш1!

''айпепхсапм|н!страц|!

)1окйтук ,{.Ф.|{ротягом
кварта.]1у8. ъб",''"'""''' ко}{тол1о щодо задоволення з[|пи'1'1в г!'1

|нформац|то, що надходятъ до рйонно! державно!
- _ -1__:^_^--;т .)1огачов Б.[.

ло*'о" вп

а]$\|п|9 | у-ц" |1ротягом
кварталу

8|дд!л ведення дерх!шного
рееощу виборш|в апарату

оайдержадмтнтсщ4дц-
9. |[!дготовка звернень до виборц1в щодо перев1Рки чи

}точнення пероо1{!1пьних д.!них

|{ротягом
квартащ

8!дд!л ведення .{ержавного
реесщу виборш|в апарату
пай [еп)калм!н1страц11

10. :1{ого вк']11оченЁя виоорц1в д0Биявлення випадк1в кра1

Реесщу, друк та розсилка пов|домлень виборт{ям' як! були
_-_ ^--:^- --.-'^''^ -| -^ 6аотл Регстпу ви6ооп1в €таруоьов |[.)1.кРс1п9ош,,".'..'А"'

|1ротягом
квартш1у

€ектор мтсто0удування 1

арх1текцри . ...
_6ЁпАяу4 п|{|я1с'гпят! ! !

11. 9згодження м1стобуА!вних умов 1 оомежень за("'уд('б|1

земельних д!.'1я}{ок

€таруоьов ||.)1.
|[ротягом
кварталу

€ектор м!отобущвапяя 1

арх!текцри

'',й пеп:каппл1н!стоац!!

12. |{йготовка клопотань |1а оформлення креди1'|!

й]""й'", придбання житла та його газиф1каш!то за
_^---^---.^'^ -*^*'*.пи "Рпясяттй п!м'' )1унников \4.€.рм9л""-,'у".Р^'-"-' 1равень €ектор шивтльного захиоц

райдержадм]}{|страц!]

€ектор т]ив!льного захиоц

райеря<алм|н|ощаш1'|

13. 3д1йононня мон|торинц готовност1 м1сць ма90в019

в]дпочинку населепня на водних об'ектах району та стану

^_: ^^^^''''.'у _бп/ояпт_т{т'х пост1в
}1у:яиков й.€.9ервень

14. 3д|йснення мон!торивгу накопичен}{я засоо1в радац]ин0!('

та х|м1чного з{[хисту для населення та оообового окладу

^<|^'.-^Бт'у А^^!'1/пяттт' тта плионий чао та оообливий пер|ол 

-
€ектор оборонно!,
моб!л]зац1йно!, режимно-
секретно! роботи та взаемод!|

з правоохоронними органамч.
апапату оайдеожад\'|1н1оФацп

]1евченко 8.й.
1{ом|ояця

15. фоведення ат{ал|зу отаву злочинноот1 у населених пунк]'а:с

району

9правл1ння праш1 та
соц|ального захисц
наоелен}{-,!

райдержадм|н1страц1]

.[[иояттський Ф.€.
|1ротягом
кварталу16. фо"едентт" роботи шоАо створе}{ня та п1дтимки ,,

^*'у-""''у 
отан! €диного державного автоматизоваяого

ре9сФу ос!б, як! м.|}оть право на п1льги

щ
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17. 3д]йснення контрол|о з призначення вс!х вид|в ооц|штьних
допомог

||ротягом
кварталу

9правл|вня прац! та
соц|ального з{|хисту
населення
райдержадм!н1отрац|!

.[исянський Ф.(.

18. |!ро зд!йснення мон|торингу р!вня оплати прац1 на
п!дприемствах пров|дних галузей економ!ки району

1!ом1ояця
до 20 числа

9правл1ння праш! та
соц|ального з{1хиоц
цаоелен}{я

раиерл@д}.||н|страц|т

_)]исянський Ф.€.

\9. йоб|л1зац1я платеж|в населен1{-'{ за житлово-комупальн1
пос'уги та спожит1 енергонос||

||ротягом
квартащ

Б1дд|л житлово_
комунального господарства
та буд|вництва
райде!жадм|н|стоа1{1т

8олодько 1.3.

20. |{роведення анал|зу ота!ну житлово-комун!1льного
гооподаротва району та над.11{ня пропозиц|й голов|
райдержадм|н|сщац!! щодо його реформування та
удоокон1ш|ення

|!ротягом
кварт!!лу

8|дд|л житлово_
комунального господарства
та буд!вництва
райдержадм1н|отоап|]

Болодько 1.Б.

21. 6рган!зац1я перевезення п!льгового контингенц паоокир|в
зйдно з д|точим законодавством 9кра!ни ус1ма
перев1зниками, незалежно в!д форм влаоност!

|[ротягом
кварт:шу

Б!дд|л 1нфрасщукт1ри
рафержадм|н!отрац1|

Фнищенко }Ф.8.

22. ||роведення районно| €партак|ади 2015 року з вид|в спорту
серед колектив|в ф1зинно{ ку]ьт}ри' орган!зац!й,
п1дприемств, с1льськогосподарських п1дприсмств, установ'
заклад|в, с1':тъоьких та селищних рад, опортивних клуб!в
(зг|дно з регламентом рйонно1 €партак1ади 2014 року).

|{ротягом
кварт1шу

€ектор у справах молод1 та
опорту райдер:кадм|н1оФац1|

Ряб!н!на 1.й.

2з |['часть вихованц!в в1дд|лень кз ".{итяно-:онацько|
опортивно| тпколи 9уц|всько! районно! ради харк|вськот
област1'', в районних змагант{ях' турн!рах, чемп|онатах та
€партак1адах оеред вихованц!в .щттячо_тонацьких спортивних
тпк1л

|1ротягом
кварт{1лу

€ектор у опр:вах молод1 та
опорц рйдержадм|н|сщац|!

Ряб1н!на 1.й.
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24. 9насть опортсмен!в району в
вид!в спорц серед район1в
к.|'лендарем .{епартаменту у
облдержадм1н!отрац|!)

футзал
волейболу (ж!нки)
]п€!!пки
волейбол (нолов!ки)
гирьовий спорт
волейбол плят<ний (нолов1ки)
волейбол пляжний (ж|нки).

)0(!1 [партак|ад1 област| з
| м1ст 2 щупи (зг1дно з
опр!!в!1х молод1 та спорц

|[ротягом
кварт{1пу

€екгор у оправах молод! та
спорц рйдер>кадм! н|страц1!

Ряб1н1на 1.й.

25. Фрган|зац1я проведення медичних обход|в в отац1онарних та
пол!кл|н|чних в1дд1леннях ко1!{ун11льних заклад1в охорони
здоров'я

|1ротягом
кварт(1лу

Б1дд1л охорони здоров'я

райдержадм|н|сщац|!

[ерез Ё.й.

26. |{йготовка меди!!них пра{1вник!в до роботи у диттч'1х
з,!к.]1ад(1х оздоровлення та в!дпочинку

|[ротягом
кварталу

Б1дд!л охорони здоров'я
райдеряса"ш'д|н|отрац!|

[орез Ё.й.

11 |{роведен:тя перев{рок умов прожив,!ння та вихован11я
неповнол1тн|х у с1м'ях п!льгового контингенц' ок.т1ад11ння

акт!в_оботе>кення

|[ротягом
кварта'1у

81дд|ли осв!ти, сектор у
справах молод1 та спорц'
о]ужба у справах д|тей
райдержадм1н|сщаш!|,
районний ценщ соц1альних
служб для о|м'!, д|тей та
молод1

)&ховин_3верева €.Ф.
Ря6!н!на |.й.
€ерокурова [.Ф.
Ряб1н|на 1.8.

28. 3д1йонення перев1рок стану виховно| роботи в
загальноосв1тп!х та позыпк|льних зак;та.,1:!х оайону

|{ротягом
квартату

€лужба у справах д1тей
оайдеожадм|н1страц1]

€срокурова [.Ф.

30. 3д!йонення перев1рок додержання вимог законод!вства про
пра1{к) неповнол|тн1х на п1дприеь{ствах

||ротягом
кваота'гу

€лужба у спразах д!тей
оайдеожадм!н|страц1!

€ерокурова [.Ф.

31. ||роведення щен1нг!в, "(руглих стол1в'', ".{н1в правових
знань" з учнями з'гальноосв!тн1х тпк!л та н[шча1льних
заклад|в району

|[ротягом
кварт.1лу

€лужба у оправах д1тей

райдержадпл!н|сщац||

€ерокурова [.Ф.
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з2. }наоть у засйаннях 9уц!вського м!ського 
"уду 

. р!зн"х
пит.!нь' що отосу1отъся неповнол!тн!х оо|б

|[ротягом
кварталу

€тужба у оправ€!х д|тей
райдержадм!н!страц|!

€ерокурова [.Ф.

,1 |1роведенн'| сп1воес1ди з оатьк!!ми, як1 ма]оть нам!р створити
прийомн! с!м'|' дитяя! буАинки с!мейного типу чи
усиновити д|тей, або взяти п|д оп|ку

9 м|ру
необх|дноот1

€лужба у спразах д|тей
райдержадм!н!стац|т

[ерокурова [.Ф.

з4. Фбстеження умов про'(ив:!ння с1мей оп!кунБ та
л!клуватьник|в

|{ротягом
кварт€1лу

€тцжба у справах д!тей
оайлео>калм1н! стпатт! 1

€ерокурова [.Ф.

з5. €творення та в1дправлення в|тальних лист|вок з1'.оди
державних свят на п|дпри€мства' в орган!зац|! та уст{!нови

|!ротягом
кваота-тту

Фрган|зац1йний в{:щ!л
алаг,^тч пяйпег::кя ппл!тт!стг:я''|]

[1|щифатова Ё.|{

з6. 3д|йснення соц!ального супрово'щ/ 
"1меи 

з дь""'' 
"*1ол'1,1\4!|'1с я у ск.'1адних життсвих обставинах

|!ротягом
кварталу

Районний ценр соц|альних
олужб для о1м'|, д!тей та
молод1

Ряб1н1на 1.Б.

7|- |{редставництво 1нтерео!в райдержадм!н!страц!!, 1-'

струкгурних п1дрозд1л|в та '|{ пооадових ос1б у оудах'
орг€!н11х державно'1 влади' правоохоронних' ко!ттролюточих
орган:|х' на п1дприемств'1х' в установах та орган|зац!ях

|!ротягом
кварт8}лу

}Фрилинний сектор апарат
рафержадм!н|сщац!1'

€купвенко !.|Ф.

38. Фрган!зац1я та проведення районного теара.тл1зованого свята
до Аня |[еремоги "&знь ради жизни...''

1равень 8|дд!л кутьтури 1 цризму
райержадм|н|стоап!!

|(улетпова 1.8.

(ер!впик апарату районно[
деря(авно[ адм1н[страц!'[ 1.!о. ковтун

1!1рифанова 40 906


