УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
28.03.2013

№ 68

Про план роботи районної
державної адміністрації
на IІ квартал 2013 року

1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на IІ квартал
2013 року (додається).
2. Першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату
райдержадміністрації, начальникам відділів, секторів апарату, управлінь,
відділів та служб райдержадміністрації, інших служб організаційно
забезпечити своєчасну підготовку та виконання запланованих заходів.

Голова адміністрації

А.В. Дяченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
28.03.123
№ 68
ПЛАН
роботи районної державної адміністрації на
ІI квартал 2013 року
І. Питання, які необхідно внести на розгляд районної ради
1. Про затвердження районної цільової соціальної програми протидії
захворюванню на туберкульоз до 2016 року.
Ковальчук О.С., Біленець Н.І.
Квітень
2. Про Програму щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з
незаконним бігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в
районі на 2013-2015 роки .
Ковальчук О.С., Біленець Н.І.
Квітень
3. Про затвердження Положення про Олевський №1, Олевський №2,
Білокоровицький, Дружбівський, Тепеницький, Лопатицький, Копищенський,
Кишинський, Жубровицький освітні округи.
Ковальчук О.С., Левченко В.П.
Протягом кварталу
4. Про внесення змін до районного бюджету.
Мельник Г.В., Козловець Т.М.
Протягом кварталу
5. Про затвердження розпоряджень голови райдержадміністрації.
Мельник Г.В., Козловець Т.М.
Протягом кварталу
ІІ. Питання, що будуть розглядатися на засіданні колегії районної
державної адміністрації
1. Про підсумки виконання Програми економічного і соціального
розвитку і бюджету району за І квартал 2013 року.
Мельник Г.В., Козловець Т.М., Рудницька Л.Л.
Квітень
2. Про підсумки роботи господарського комплексу, житлово-

комунального господарства району в осінньо-зимовий період 2012/2013 року
та завдання щодо його підготовки до осінньо-зимового періоду 2013/14 року.
Мельник Г.В., Ніколайчук В.П., Рудовол Р.В.,
Рудницька Л.Л., Біленець Н.І., Левченко В.П.,
Мельник В.І., Кльоц І.В.
Травень
3. Про стан здійснення делегованих повноважень органів виконавчої
влади виконкомами та посадовими особами Замисловицької, Журжевицької
сільських рад.
Павлюк С.О., Котвицький Л.П.
Червень
ІІІ. Питання, що будуть вивчатися з метою прискорення соціальноекономічного розвитку району
1. Про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
18.05.2010 року № 117 "Про додаткові заходи щодо оздоровлення території
області від сказу".
Мельник Г.В., Скумін М.С.
Квітень
2. Про санітарно-епідеміологічну ситуацію в Олевському районі за І
квартал 2013 року.
Ковальчук О.С., Козловець Л.А.
Квітень
3. Аналіз виконання постанови Кабінету Міністрів України від
02.03.2011 року № 246 "Питання нарахування податку на додану вартість, що
сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за
реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і
м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а
також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати".
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Квітень
4. Про стан виконання Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Квітень
5. Про хід підготовки до відзначення 90-річчя утворення Олевського
району.
Ковальчук О.С., Кльоц І.В., Завакевич В.Л.
Квітень

6. Про здійснення заходів щодо наведення санітарного порядку та
благоустрою населених пунктів району в рамках щорічної Всеукраїнської акції
"За чисте довкілля" та дня благоустрою територій населених пунктів.
Мельник Г.В., Ніколайчук В.П., Рудовол Р.В.
Квітень
7. Про підготовку до оздоровлення дітей влітку 2013 року.
Ковальчук О.С., Мельник С.О., Левченко В.П.
Травень
8. Про актуалізацію містобудівної документації по Олевському району.
Мельник Г.В., Ніколайчук В.П.
Травень
9. Про роботу промислового комплексу району за перший квартал 2013
року.
Мельник Г.В., Рудницька Л.Л.
Травень
10. Про забезпечення населення району безпечними продуктами
харчування тваринного походження.
Мельник Г.В., Скумін М.С.
Травень
11. Про проведення творчих звітів закладами культури району.
Ковальчук О.С., Кльоц І.В.
Червень
12. Про виконання Указу Президента України від 12.11.1999 року
№ 1460/1999 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей".
Ковальчук О.С., Мельник С.О.
Червень
13. Про здійснення заходів щодо виконання Закону України "Про
попередження насильства в сім’ї".
Ковальчук О.С., Орищук Г.В.
Червень
14. Про завершення комплексу весняно-польових робіт в господарствах
всіх форм власності.
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Червень

15. Про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ
району.
Ковальчук О.С., Козловець Т.М.
Червень
16. Про вдосконалення інфраструктури аграрного ринку за рахунок
розширення мережі обслуговуючих і заготівельно-збутових кооперативів та
розвитку тваринницької галузі в особистих селянських господарствах.
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Червень
17. Про стан приведення тарифів на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, централізованого опалення, постачання
холодної та гарячої води, водовідведення до рівня економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво. Про хід виконання заходів Програми реформування
і розвитку житлово-комунального господарства в частині створення об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків.
Мельник Г.В., Ніколайчук В.П., Рудовол Р.В.
Червень
18. Про делегування районною радою повноважень з питань управління
об’єктами спільної власності територіальних громад району.
Мельник Г.В., Рудницька Л.Л.
Протягом кварталу
19. Про моніторинг суспільно-політичної ситуації в районі, стану
міжнаціональних та міжконфесійних відносин.
Ковальчук О.С., Завакевич В.Л.
Протягом кварталу
20. Про забезпечення своєчасності сплати податків та зборів та інших
обов’язкових платежів до місцевих бюджетів.
Козловець Т.М.
Постійно
21. Про стан приведення тарифів на послуги з теплопостачання,
водопостачання та водовідведення, утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води, водовідведення до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх
виробництво.
Мельник Г.В., Рудовол Р.В.
Протягом кварталу
22. Про стан погашення заборгованості із заробітної плати.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.

Протягом кварталу

23. Про стан розрахунків підприємств, установ, організацій району з
Пенсійним фондом України.
Ковальчук О.С., Осипчук М.В.
Протягом кварталу
24. Про цінову ситуацію на ринку основних споживчих товарів,
нафтопродуктів.
Мельник Г.В., Рудницька Л.Л.
Протягом кварталу
ІV. Перелік документів центральних органів влади, розпоряджень
голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації для
перевірки їх виконання у порядку контролю
Закон України:
від 03.03.2005 № 2455-IV «Про Загальнодержавну цільову програму
"Питна вода України" на 2011-2020 роки».
Мельник Г.В.,Ніколайчук В.П.
Травень
Укази Президента України:
від 21.01.2013 № 34/2013 «Питання організації та проведення заходів з
відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі».
Ковальчук О.С., Завакевич В.Л.
Травень
від 27.12.2005 № 1845 «Про заходи щодо створення сприятливих умов
для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів».
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Червень
Постанови Кабінету Міністрів України:
від 27.09.2010 №785 «Про затвердження Державної цільової програми
розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року».
Ковальчук О.С., Левченко В.П.
Червень
Розпорядження Кабінету Міністрів України:
від 21.03.2012 № 140-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до
2015 року».
Ковальчук О.С., Ніколайчук В.П.
Травень

від 22.11.2010 №2140-р «Про затвердження плану заходів щодо
виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки».
Ковальчук О.С., Біленець Н.І.
Червень
Розпорядження голови облдержадміністрації:
від 02.02.2007 №32 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи
щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням
державного (комунального) майна і фінансових ресурсів в Житомирській
області».
Мельник Г.В.,Козловець Т.М.,
Горпиніч К.О. (за згодою)
Червень
від 25.10.2007 №365 «Про здійснення контролю за ціновою ситуацією на
ринку основних продовольчих товарів».
Мельник Г.В., Рудницька Л.Л.
Червень
від 05.11.2009 №347 «Про внесення змін і доповнень до розпорядження
голови облдержадміністрації від 14.01.08 №12 «Про додаткові невідкладні
заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями».
Ковальчук О.С.,Мельник В.І.
Травень
від 01.06.2010 №144 «Про активізацію роботи з детінізації доходів та
відносин у сфері зайнятості населення».
Ковальчук О.С.,Мельник В.І.,Бубенко П.М.
Квітень
від 18.11.2011 №417 «Про затвердження обласної програми подолання та
запобігання бідності на період до 2015 року».
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Квітень
від 02.07.2012 №229 «Про формування регіональних запасів зерна
врожаю 2012 року».
Мельник Г.В.,Михайленко В.А.
Травень
від 11.01.2013 №5 «Про стан утримання автомобільних доріг в області».
Мельник Г.В., Ніколайчук В.П.
Квітень
від 06.03.2013 №65 «Про проведення заходів із санітарної очистки та
благоустрою населених пунктів області».

Мельник Г.В., Ніколайчук В.П.
Травень
Розпорядження голови

райдержадміністрації:

від 28.02.2008 №60 “Про забезпечення виконання в районі вимог Указу
Президента України від 07.02.2008 року №109/2008, розпорядження голови
облдержадміністрації від 14.02.2008 року №48”.
Павлюк С.О., Мельниченко Л.М.
Квітень
від 31.12.2008 №487 “Про оприлюднення у мережі Інтернет інформації
про діяльність райдержадміністрації, її структурних підрозділів”.
Ковальчук О.С., Завакевич В.Л.
Квітень
від 15.02.2012 №60 “Про затвердження заходів щодо соціального захисту
бездомних громадян в районі на 2012- 2015 роки”.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Квітень
від 19.12.2011 №361 “Про затвердження районної програми подолання та
запобігання бідності на період до 2015 року”.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Квітень
від 28.03.2007 №73 “Про посилення контролю за перевезенням пасажирів
на автомобільному транспорті загального користування”.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Травень
від 05.06.2009 №167 “Про проведення продовольчих ярмарків”.
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Червень
V. Організаційно-масові заходи:
1. Відзначення в районі державних та професійних свят, пам’ятних дат.
Керівництво райдержадміністрації та
районної ради (за згодою)
За окремим планом
2. Проведення нарад у голови райдержадміністрації.
Керівництво райдержадміністрації
Щопонеділка
3. Організація виступів керівництва райдержадміністрації у засобах
масової інформації.
Керівництво райдержадміністрації, головний
спеціаліст зв”язків із засобами масової
інформації
та
громадськістю
апарату
райдержадміністрації
За окремим планом

4. Чергування в райдержадміністрації у вихідні та святкові дні.
Керівництво райдержадміністрації
За окремим графіком
5. Проведення виїзних прийомів громадян в населених пунктах району.
Керівництво райдержадміністрації
За окремим графіком
6. Здійснення особистого прийому громадян.
Керівництво райдержадміністрації
За окремим графіком
7. Участь у засіданнях комісій, проведенні нарад структурних підрозділів
райдержадміністрації.
Керівництво райдержадміністрації
За окремим графіком
8. Засідання районного комітету для забезпечення доступності інвалідів
та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерноїтранспортної інфраструктури.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.
Квітень
9. Заходи у зв’язку з 27-ю річницею аварії на ЧАЕС.
Ковальчук О.С., Мельник В.І.,
Стужук В.М.
Нікітчук І.В. (за згодою)
Квітень
10. Участь в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних
пожежних.
Мельник Г.В.,Левченко В.П.,Стужук В.М. (за
згодою)
Квітень
11. Подання показників до звіту голови райдержадміністрації про
виконання програми соціально-економічного розвитку та бюджету району за I
квартал 2013 року і делегованих районною радою повноважень.
Мельник Г.В., Козловець Т.М.
Квітень
12. Приймання участі в обласному семінарі на базі Романівського району
з питань підготовки та проведення комплексу весняних польових робіт.
Мельник Г.В., Михайленко В.А.

Квітень
13. Засідання районної комісії з питань своєчасності виплати заробітної
плати, повноти сплати внесків до Пенсійного фонду та інших соціальних
платежів.
Ковальчук О.С.,Мельник В.І.,Осипчук М.В.(за
згодою)
Квітень
14. Проведення місячника “Спорт для всіх – спільна турбота”.
Ковальчук О.С.,Мельник С.О.
Квітень
15. Заходи до Всесвітнього дня здоров’я.
Ковальчук О.С.,Біленець Н.І.
Квітень
16. Заходи до Дня авіації і космонавтики.
Ковальчук О.С., Кльоц І.В.,Завакевич В.Л.
12 квітня
17. Заходи з вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії.
Ковальчук О.С.,Кльоц І.В.
25 квітня
18. Участь в роботі пленуму обласної організації ветеранів.
Ковальчук О.С.,Ничипорчук Н.Т.(за згодою)
10 квітня
19. Тиждень знань основ безпеки життєдіяльності в навчально-виховних
закладах району.
Мельник Г.В.,Левченко В.П., Стужук В.М.
(за згодою)
Квітень – травень
20. Направлення дітей на оздоровлення, відпочинок до МДЦ “Артек”,
УДЦ “Молода гвардія”.
Ковальчук О.С.,Мельник С.О.
Квітень – червень
21. Засідання районної комісії з питань упорядкування діяльності
підприємств, які займаються збиранням, заготівлею і переробкою брухту
чорних і кольорових металів.
Мельник Г.В.,Рудницька Л.Л.
Квітень - червень

22. Приймання участі у міжрегіональній туристичній
«Житомирщина запрошує».
Ковальчук О.С.,Рудницька Л.Л.
Квітень – травень

виставці

23. Проведення заходів з відзначення Дня Європи.
Мельник Г.В.,Рудницька Л.Л.
Травень
24. Заходи до Дня матері, Міжнародного дня сім’ї.
Ковальчук О.С., Мельник С.О.
Травень
25. Приймання участі у відкритому чемпіонаті області з танцювального
спорту “Ритми Полісся”.
Ковальчук О.С., Мельник С.О.
Травень
26. Приймання участі у футбольному фестивалі “Даруймо радість дітям”.
Ковальчук О.С.,Мельник С.О.
Травень
27. Заходи до Дня перемоги.
Ковальчук О.С., Завакевич В.Л.,Кльоц І.В.,
Стужук В.М. (за згодою)
Травень
28. Заходи до Всесвітнього дня Червоного Хреста.
Ковальчук О.С.,Біленець Н.І.
Травень
29. Заходи до Всесвітнього дня медичних сестер.
Ковальчук О.С., Біленець Н.І.
Травень
30. Заходи до Міжнародного дня пам’яті померлих від СНІДу.
Ковальчук О.С.,Біленець Н.І.
Травень
31. Урочистості з нагоди 25-ї річниці з дня заснування Житомирської
обласної спілки ветеранів афганської війни.
Ковальчук О.С.,Завакевич В.Л.
18 травня
32. Заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Ковальчук О.С., Завакевич В.Л.
19 травня
33. Заходи з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та
аматорів народного мистецтва.
Ковальчук О.С., Кльоц І.В.
27 травня
34. Приймання участі в обласних селекторних нарадах з питань
передплати періодичних друкованих видань на ІІ півріччя 2013 року, 2014 рік.
Ковальчук О.С.,Завакевич В.Л.
Травень – червень
35. Урочистості до Дня журналіста.
Ковальчук О.С.,Завакевич В.Л.
Червень
36. Зустрічі з трудовими колективами з нагоди професійного свята Дня
працівника легкої промисловості.
Мельник Г.В.,Рудницька Л.Л.
Червень
37. Заходи до Дня Міжнародної боротьби з наркоманією.
Долгих Я.Д., Торбас О.М.
Червень
38. Заходи до Дня медичного працівника.
Ковальчук О.С., Біленець Н.І.
Червень
39. Початок літньої оздоровчої кампанії.
Ковальчук О.С.,Мельник С.О.
Червень
40. Заходи до Дня молоді, Дня Конституції України.
Ковальчук О.С., Мельник С.О, Завакевич В.Л.,
Кльоц І.В.
Червень
41. Участь молоді в обласних військово-спортивних іграх “Зірниця”,
“Патріот”.
Ковальчук О.С., Мельник С.О.
Червень
42.Приймання участі в турнірі з греко-римської боротьби пам’яті
Заслуженого тренера України
М. Черняхівського.

Ковальчук О.С.,Мельник С.О.
Червень
43. Приймання участі в фестивалі “Шахова юність Полісся”.
Ковальчук О.С.,Мельник С.О.
Червень
44. Приймання участі в семінарі з керівниками районних управлінь та
служб галузі АПК щодо застосування науково- обгрунтованих підходів при
заготівлі кормів.
Мельник Г.В.,Михайленко В.А.
Червень
45.Приймання участі в науково-практичній нараді-семінарі з питань
впровадження районованих сортів зернових культур агроформуваннями
області на базі Черняхівського району.
Мельник Г.В.,Михайленко В.А.
Червень
46. Засідання районної конкурсної комісії з надання і використання
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості
закуплених племінних нетелів та бугаїв-плідників.
Мельник Г.В., Михайленко В.А.
Червень
47. Приймання участі в літературно-мистецькому святі «Романівська
весна».
Ковальчук О.С.,Кльоц І.В.
1 червня
48. Приймання участі в обласному фестивалі художніх колективів
національно-культурних товариств Житомирщини «Поліська родина»,
присвячений Дню Європи.
Ковальчук О.С., Кльоц І.В.
1 червня
49. День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
Ковальчук О.С., Завакевич В.Л.
22 червня
50. Приймання участі в обласному святі декоративно-прикладного
мистецтва «Майстерний червень».
Ковальчук О.С., Кльоц І.В.
28 червня

51. Приймання участі в обласному дитячому фестивалі благодійної
сучасної пісні «Поліські зорі».
Ковальчук О.С.,Кльоц І.В.
28 червня
52. Проведення засідань районної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Мельник Г.В.,Стужук В.М.(за згодою),Ушко В.І.
Щомісяця
53. Засідання громадської ради.
Ковальчук О.С.,Завакевич В.Л.
Протягом кварталу
54. Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної
оборони (цивільного захисту).
Мельник Г.В.,Стужук В.М.(за згодою),Ушко В.І..
Протягом кварталу
55. Приймання участі в обласній громадській акціїя «Запобігти.
Врятувати. Допомогти».
Мельник Г.В., Стужук В.М. (за згодою)
Протягом кварталу
56. Засідання районної координаційної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ - інфекції\СНІДу.
Ковальчук О.С.,Біленець Н.І.
II квартал
57. Засідання районної комісії з питань погашення заборгованості
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
Ковальчук О.С.,Мельник В.І.
За окремим планом
58. Засідання районного координаційного комітету сприяння зайнятості
населення.
Ковальчук О.С.,Мельник В.І.
За окремим планом
59. Проведення семінарів, нарад з посадовими особами місцевого
самоврядування.
Керівництво райдержадміністрації
За окремим планом
60. Надання практичної і методичної допомоги органам місцевого

самоврядування та структурним підрозділам райдержадміністрації.
Павлюк С.О., Котвицький Л.П., відділи, сектори
апарату райдержадміністрації
Протягом кварталу
61. Засідання районної робочої групи з питань детінізації доходів та
відносин у сфері зайнятості населення.
Ковальчук О.С.,Мельник В.І.
За окремим планом
62. Контроль за підвищенням кваліфікації державних службовців:
10.04

Посадові особи державних органів, на яких покладено
обов’язки щодо захисту інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах структурних підрозділів
облдержадміністрації, територіальних органів міністерств
та відомств України
Тематичний короткостроковий семінар „Захист державних
інформаційних ресурсів на об’єктах інформаційної
діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних
системах”

13.05 – 15.05

Працівники райдержадміністрацій та міськвиконкомів, які
відповідають за організацію роботи із зверненнями
громадян
Тематичний короткостроковий семінар „Організація
роботи щодо забезпечення виконання законодавства з
розгляду звернень громадян”
Працівники відділів мобілізаційної роботи структурних
підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, обласних установ
Тематичний короткостроковий семінар „Теорія і стратегія
мобілізаційного планування в органах влади”
ІІ тур Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний
службовець”
Тематичний семінар „Державна служба як професійна
діяльність”

15.05

28.05 – 30.05

