
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
районної державної адміністрації 

березня 2019р. №

ПЛАН
роботи Новоайдареької райдержадміністрації на II квартал 2019 року
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з/п

Зміст заходів Термін
виконання

Виконавці Контроль

/ 2 3 4 5
І. ПИТАНИЯ , ЯКІ ВИНОіСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД КОЛЕГІЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРА ЦІЇ

1 Про організаційне та фінансове забезпечення 
відпочинку та оздоровлення дітей району влітку 
2019 року

червень Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації

Заступник голови 
РДА

2 Про організоване закінчення 2018-2019 н. р. та 
підготовку до нового навчального року

червень
•

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Заступник голови
РДА

2. ПІДГОТУВАТИ ПИТАННЯ І ВНЕСТИ НА РОЗГЛЯД АПАРАТНИХ НАРАД
1 Про роботу зі зверненнями громадян в 

райдержадміністрації та органах місцевого 
самоврядування району

один раз в 
квартал

Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

Керівник апарату 
РДА

2 Про виконання доходно!' частини районного 
бюджету

один раз в 
квартал

Фінансове управління РДА Заступник голови 
РДА

О
2 ) 1 Іро стан виконавської дисципліни один раз в 

квартал
Сектор контролю апарату 
райдержадміністрації

Керівник апарату 
РДА

4 По роботу управлінь, відділів та інших 
структурних підрозділів РДА

протягом
кварталу

Управління, відділи та інші 
структурні підрозділи РДА

Перший 
заступник, 
заступник голови 
РДА, керівник 
апарату РДА

5 Звіт про стан надання державними службовцями 
декларацій про майно, доходи, витрати і

квітень Головний спеціаліст з питань 
запобігання та виявлення корупції

Заступник голови 
РДА



зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік в 
електронному вигляді.

апарату райдержадміністрації

6 Про хід проведення весняно-польових робіт, 
підживлення та сівбу ранніх ярових культур в 
агроформуваннях і фермерських господарствах 
Новоайдарського району.

квітень У п ра вл і н н я а гро п ро м и с л о во го 
розвитку РДА

Заступник голови 
РДА

7 Про благоустрій та наведення порядку на 
території Новоайдарського району, проведення 
щорічної Всеукраїнської акції «За чисте 
довкілля».

квітень Сектор з питань інфраструктури 
рай держа дм і н і стра ції 
Відділ містобудування, 
архітектури, ЖКГ та будівництва
РДА

Заступник голови 
РДА

8 Про виконання доходної частини районного 
бюджету за 1 квартал 2019 року.

квітень Фінансове управління 
рай держадм і н істрації

Заступник голови 
РДА

9 Про підготовку та проведення заходів до 33-ї 
річниці Чорнобильської катастрофи.

квітень УСЗН райдержадміністрації Заступник голови 
РДА

10 Про підготовку та проведення урочистих заходів 
присвячених 7 4 - й  річниці Перемоги

квітень Відділ культури 
райдержадміністрації

Заступник голови 
РДА

11 Організація та здійснення контролю за 
виконанням директивних та розпорядчих 
документів в райдержадміністрації за 1 квартал 
2019 року.

травень Сектор з контролю апарату 
рай держадм і н істрації

Заступник голови
РДА

12 Про підготовку та проведення заходів, 
присвячених Дню захисту дітей в 
Новоайдарському районі 2019 році

травень Відділ освіти, відділ культури, 
сектор у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації

Заступник голови 
РДА

13 Про підсумки сівби ранніх ярових культур, 
підживлення озимих культур в агроформуваннях 
та фермерських господарствах району.

травень Управління агропромислового 
розвитку РДА

Заступник голови 
РДА

14 Виконання заходів безпеки в місцях масового 
відпочинку людей на водних об’єктах.

травень Сектор з питань цивільного 
захисту райдержадміністрації

Заступник голови 
РДА

15 Щ одо розвитку торгівельного обслуговування 
населення на території Новоайдарського району

травень Управління економічного розвитку 
та торгівлі райдержадміністрації

Заступник голови 
РДА

16 Підготовка та проведення - військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в

травень Відділ освіти райдержадміністрації Керівник апарату
РДА



Новоайдарському районі
17 Підготовка агроформувань району до збирання 

ранніх зернових та зернобобових культур.
червень Управління агропромислового 

розвитку РДЛ
Заступник голови 
РДА

18 Про організаційні та підготовчі заходи щодо 
стану пожежної безпеки у Новоайдарському 
районі на 2019 рік

червень Сектор з питань цивільного 
захисту рай держадм і н і страції, 
ДПРЧ -  25 ГУ ДСНС України

Заступник голови 
РДА

19 Про стан роботи щодо соціального захисту дітей 
-  сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування за 1 півріччя 2019 року

червень Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Заступник голови 
РДА

3. РОБОТА 3 ВИКОНКОМАМИ МІСЬКОЇ,СЕЛИЩНОЇ І СІЛЬСЬКИХ РАД
1 Навчання селищного і сільських голів і 

секретарів виконкомів, надання їм методичної та 
практичної допомоги щодо застосування законів 
України в їх діяльності.

17.04.19.
15.05.19.
12.06.19.

Організаційний відділ апарату 
рай держадм і н і страції

Керівник апарату 
РДА

2

Індивідуальне навчання секретарів селищної та 
сільських рад в райдержадміністрації

Згідно графіку
•

Організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації, 
загальний відділ, архівний 
відділ, юридичний сектор РДА

Керівник апарату 
РДА

3 Перевірка виконання делегованих повноважень 
виконкомами селищ ної та сільських рад

Згідно графіку Апарат райдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Керівник апарату 
РДА

5. РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
1 Проведення засідань комісії 

райдержадміністрації з питань розгляду 
звернень громадян.

Згідно графіку Загальний відділ апарату РДА Керівник апарату 
РДА

2 Проведення особистих виїзних прийомів 
громадян керівництвом райдержадміністрації.

Згідно графіку Загальний відділ апарату РДА Керівник апарату 
РДА

Проведення телефонних гарячих ліній головою 
райдержадміністрації та його заступниками.

Згідно графіку Загальний відділ апарату РДА Керівник апарату 
РДА

4 Проведення особистих прийомів громадян 
кері вн и цтвом рай держа дм і н і страції.

Щ отижня
(згідно граф.)

Загальний відділ апарату РДА Керівник апарату 
РДА



1

5 Проведення телефону довіри Щ оденно Загальний відділ апарату РДА Керівник апарату 
РДА

6. НА РАДИ, С  E M I  НА РИ , НА В ЧА HiЧЯ К А Д Р ІВ , З А Х О Д И
1 Апаратні наради у заступників голови, керівника 

апарату РДА
щотижнево Управління, відділи та інші 

структурні підрозділи РДА
Заступники 
голови РДА

2 Засідання комісій РДА Згідно планів
роботи
комісій

Управління, відділи та інші 
структурні підрозділи РДА

Заступники 
голови РДА

о Семінари бухгалтерів підприємств, установ, 
організацій, міської, селищ ної та сільських рад

Відповідно до 
планів роботи, 
щоквартально

Фінансове управління, ЦЗ, 
Пенсійний фонд, відділення 
Держказначейства, організаційний 
відділ РДА

Заступник голови, 
керівник апарату 
РДА

7. КОН] гРОЛЬНА Д І Я Л Ь Н І  С І  ь
1. Контроль за виконанням Указів, розпоряджень 

Президента України та доручень Секретаріату 
Президента України

Протягом
кварталу

Управління, відділи РДА 
Сектор контролю апарату РДА

Заступник голови 
РДА

2_ Контроль за виконанням Постанов Кабінету 
Міністрів України, інших актів центральних 
органів влади

Протягом
кварталу

Управління, відділи РДА 
Сектор контролю апарату РДА

Заступник голови 
РДА

л3. Організація та проведення навчання з 
працівниками, відповідальними за кадрові 
питання в структурних підрозділах 
райдержадміністрації

І раз на 
квартал

Сектор по роботі з персоналом 
апарату РДА

Керівник апарату 
РДА

4. Сприяння направленню на курси 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
держслужбовців

Згідно графіку Сектор по роботі з персоналом 
апарату РДА

Керівник апарату 
РДА

5. Організація та проведення навчання з 
працівниками, відповідальними за забезпечення 
законодавства у сфері запобігання і протидії 
корупції в структурних підрозділах

І раз на 
квартал

Головний спеціаліст з питань 
запобігання та протидії корупції 
апарату І3ДА

Керівник апарату 
РДА



рай держа дм і н і страції

S. ПРОВЕДЕННЯ УРОЧИСТИХ ЗАХОДІВ
присвячених:

- День Чорнобильської трагедії 26 квітня Організаційний відділ апарату Керівник апарату
- День перемоги над нацизмом у Другій 9 травня райдержадміністрацій та заступники
світовій війні Відділ культури голови
- День вишиванки 16 травня райдержадміністрації райдержадміністр
- Міжнародний День захисту дітей 1 червня Відділ освіти ації
- День медичного працівника 16 червня ра й держа дм іністрації
- День скорботи і пам’яті жертв війни 22 червня Сектор з питань комунікацій з
- День державної служби 23 червня громадськістю апарату
- День Конституції України 28 червня рай держадм і н і страції
- День молоді України ЗО червня

•

Начальник організаційного відділу 
апарату райдержадміністрації М. Вишнякова


