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МОСТИСЬІСА РАЙО№ІА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
2015

Мостиська

№ 217

Про план роботи
райдержадміністрації
на третій ісвартал 2015 року
На виконання н. 9 Регламенту Мостиської райдержадміністрації, затвердженого
розпорядженням голови райдержадміністрації від 13 січня 2014 року № 2:
1. Затвердити план роботи райдержадміністрації на третій квартал 2015 року
згідно з додатком.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації:
2.1. Забезпечити виконання плану роботи райдержадміністрації на третій
квартал 2015 року.
2.2. До 5 жовтня 2015 року подати до відділу організаційно-кадрової роботи
апарату райдержадміністрації звіти про виконання плану роботи райдержадміністрації за третій квартал 2015 року за формою, визначеною у додатку З
Регламенту Мостиської райдержадміністрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації Станкевича О. 3.

Голова райойййї
'^
державної адміністрації

М. М. Мартин

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
«
» червня 2015 р. № Ш
ПЛАН РОБОТИ
Мостиської районної державної адміністрації на третій ісвартал 2015 року
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Обґрунтування необхідності здійснення
Термін
заходу
виконання
1. Засідання Колегії райдержадміністрації
Засідання Колегії райдержадміністрації
12 серпня
На виконання плану роботи Колегії
райдержадміністрації на 2015 рік
2. Засідання консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації
Засідання комісії з питань захисту прав
Закон України «Про органи і служби у
Протягом
дитини при голові райдержадміністрації
справах дітей та спеціальні установи для
кварталу
дітей», постанова Кабінету Міністрів
України «Питання діяльності органів опіки
та піклування, пов'язаної із захистом прав
дитини» від 01.10.2008 № 866
Засідання районної комісії з питань
Згідно 3 планом роботи комісії з питань
Щомісячно
техногенно-екологічної безпеки та
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
надзвичайних ситуацій
Засідання Координаційної ради з питань
Закон Уіфаїни « Про місцеві державні
Вересень
дітей при заступнику голови
адміністрації». Закон України «Про органи і
райдержа,дміністрації
служби у справах дітей та спеціальні
установи для дітей»
Закон України «Про місцеве
Участь служби у справах дітей у засіданнях
Протягом
самоврядування», Закон України «Про
опікунських рад при місцевих радах
кварталу
Зміст заходу

Відповідальні
виконавці
А, Карпусь

Г. Михайлюньо
0. Онохова

І. Лібич

Г. Михайлюньо

Г. Михайлюньо
С. Бурда

Продовження додатка
місцеві державні адміністрації»
6. Засідання міжвідомчої КоординаційноЗгідно 3 планом засідань Координаційнометодичної ради 3 правової освіти населення методичної ради 3 правової освіти населення
7. Засідання районного координаційного
Згідно 3 планом засіданнь районного
комітету 3 сприяння зайнятості населення
координаційного комітету з сприяння
зайнятості населення
8. Засідання комісії для вирішення питань,
Закон України «Про державну соціальну
пов'язаних 3 призначенням державної
допомогу малозабезпеченим СІМ'ЯМ»І
соціальної допомоги малозабезпеченим
постанова Кабінету Міністрів України «Про
сім'ям, наданням населенню субсидій для
затвердження порядід^ призначення і
відшкодування витрат на оплату житлововиплати державної соціальної допомоги
комунальних послуг, придбання скрапленого малозабезпеченим сім'ям». Положення про
газу, твердого та рідкого пічного побутового порядок призначення та надання населенню
палива та пільг особам, які мають право на
субсидій для відшкодування витрат на
пільги за соціальною ознакою
оплату ЖКП і послуг на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива, затверджене
постановою Кабінету Міністрів Уіфаїни від
21.10.1995 №848
Положення про районну робочу групу з
9. Засідання робочої грзши з питань щодо
створення та легалізації нових робочих
питань легалізації, затверджене
місць
розпорядженням голови
райдержадмінісірації від 15.02.2010 № 78
Лист Міністерства праці та соціальної
10. Засідання комісії щодо прийняття рішень
політики України від 30.09.2005
про надання одноразової матеріальної
№ 770/0/14-05/027-12
допомоги інвалідам та непрацюючим
малозабезпеченим особам
11. Засідання спостережнЬї комісії'
Згідно 3 планом засідань спостережної
райдержадмінісірації
комісії райдержадміністрації

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Н. Саіурчак
Л. Вербаускене

Щомісячно

М. Бервецька

Щомісячно

Н. Полянська

Протягом
кварталу
(при наявності
коштів)
Щомісячно

Г. Курцеба

Р. Сень

12. Засідання комісії з питань упорядкування
обліку юридичних осіб

Упорядкування обліку юридичних осіб в
Єдиному реєсірі об єктів державної
власності
Дотримання законодавства України про
оплату праці

Продовження додатка
Протягом
0. Шуп'яна
кварталу

13. Засідання районної комісії з питань
Щомісячно
Д. Загорбенська
погашення податкового боргу та сіану
виплати заробітної плати
14. Засідання постійно діючої робочої групи для Дотримання законодавства України про
Протягом
0 . Мандзяк
обстеження діяльності закладів торгівлі та
оплату праці
кварталу
громадського харчування району
15. Засідання комісії для розгляду питань
Упорядкування використання лісових
Протягом
0. Томашевська
охорони лісів, використання та збереження
ресурсів та обліку деревини
кварталу
лісових ресурсів району
3. Заходи щодо соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць,
функціонування галузей господарського комплексу та розв'язання проблем у соціальній сфері, поліпшення діяльності
місцевих органів виконавчої влади тощо
16. Надання роз'яснень законодавства щодо
На виконання розпоряджень, наказів вищих
Потягом
Б. Гачак
надання житлових субсидій, допомог, пільг
органів
кварталу
17. Надання населенню різних видів допомог
Забезпечення громадянам їх прав відповідно
Протягом
Б. Гачак
до чинного законодавства
кварталу
18. Робота 3 учасниками ліквідації аварії на
Забезпечення громадянам їх прав відповідно
Протягом
І. Лесняк
ЧАЕС (компенсація за шкоду заподіяну
до чинного законодавства
кварталу
здоров'ю, за невикористані санаторноіОфортні путівки)
19. Робота 3 учасниками ВВВ, інвалідами,
Забезпечення громадянам їх прав відповідно
Протягом
Г. Курцеба
«дітьми війни» (надання статусу,
до чинного законодавства
кварталу
І. Лесняк
компенсація за невикористані санаторнокурортні путівки)
20. Робота 3 багатодітними сім'ями (надання
Забезпечення громадянам їх прав відповідно
Протягом
0. Захарко
статусу «багатодітна сім'я», «дитина з
до чинного законодавства
кварталу

Продовження додатка

21.
22.

23.

24.
25.

багатодітної сім'ї», попередження насильства в сім'ї, оздоровлення дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей 3 малозабезпечених сімей, дітей, які
перебувають на диспансерному обліку, дітей
3 багатодітних сімей, талановитих та
обдарованих дітей)
Надання консультативних послуг різним
категоріям дітей, сімей та молоді
Проведення соціальної роботи із особами та
сім'ями переміщених із тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО
Здійснення соціального інспектування сімей,
які опинились у складних життєвих
обставинах
Прийом громадян головою
райдержадміністрації
Виїзний прийом громадян головою
райдержадміністрації

Інформування послуг, які надаються
центром
Допомога у соціальній адаптації

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

С. Занько
Г. Горбацьо
В. Андрейко

Перевірка житлово-побутових умов

Протягом
кварталу

Г. Горбацьо
В. Андрейко

Щомісяця
1, 5 середа
Щомісяця за
окремим
графіком
Щомісяця
3, 5 п'ятниця
Щомісяця за
окремим
графіком
Щомісяця
3, 5 четвер
Щомісяця за
окремим

0 . Осідач

Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення
Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення

26. Прийом громадян першим заступником
голови райдержадмінісірації
27. Виїзний прийом громадян пертпим
заступником голови райдержадміністрації

Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення
Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення

28. Прийом громадян заступником голови
райдержадмінісграції
29. Виїзний прийом громадян заступником
голови райдержадміністрації

Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення
Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення

0. Осідач

0 . Осідач
0. Осідач

0. Осідач
О. Осідач

Продовження додатка
графіком
Щомісяця
0. Осідач
Забезпечення реалізації громадянами
ЗО. Прийом громадян керівником апарату
3 середа,
конституційного права на звернення
райдержадмінісірації
5 понеділок
Щомісяця за
0. Осідач
Забезпечення реалізації громадянами
31. Виїзний прийом громадян керівником
окремим
конституційного права на звернення
апарату райдержадміністрації
графіком
4. Заходи на виконання актів законодавства (Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня), доручень Президента України та
Прем'єр-міністра України, державних і обласних програм соціально-економічного та культурного розвитку, розпоряджень та
доручень голови райдержадміністрації, рішень сесііі обласної ради, хід виконання яких розглядатиметься в порядку
контролю та підготовка відповідних звітів
Г. Михайлюньо
Щомісячно
Постанова Кабінету Міністрів України
32. Здійснення рейдів «Діти вулиці», «Вокзал»,
І. Тарнавський
«Питання діяльності органів опіки та
«Ринок», «Літо 2015», 3 метою виявлення
піклування, пов'язаної із захистом прав
С. Бурда
дітей, схильних до правопорушень і
дитини»
від
01.10.2008
№
866
злочинності
Вересень
Г. Михайлюньо
Закон України «Про Загальнодержавну
33. Проведення циклу лекцій, бесід, «круглих
І. Тарнавський
програму «Національний план дій щодо
столів» у загальноосвітніх навчальних
С. Бурда
реалізації Конвенції ООН про права дитини»
закладах району по питаннях прав та
інтересів неповнолітніх, адміністративної та на період до 2016 року »
кримінальної відповідальності за
правопорушення і злочинність серед дітей
Протягом
0. Шуп'яна
34. Аналіз стану виконання Програми розвит- ку Створення сприятливих умов для розвитку
кварталу
малого підприємництва на 2013-2015 роки
малого підприємництва
5. Підсумки діяльності райдержадміністрації (підготовка звітїв)
А. Карпусь
До 10 липня
Згідно 3 планом роботи відділу
35. Підготовка звіту про виконання
організаційно-кадрової роботи апарату
квартального та річного плану роботи
райдержадмінісірації
райдержадміністрації

Продовження додатка
36.

37.

38.

39.

40.

41.

6. Проведення перевірок, надання практичної допомоги
Закон України «Про Загальнодержавну
Проведення перевірок виховної роботи у
програму «Національний план дій щодо
загальноосвітніх школах району
реалізації Конвенції ООН про права дитини»
на період до 2016 рої^^»
Спільні рейди-перевірки СуСД, ГКМСД РВ
Загальнодержавна програма «Національний
ГУМВСУ у Львівській області ігрових
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про
апаратів, інтернет-кафе та інших
права дитини» на період до 2016 року».
громадських місць, де перебувають
Закон України «Про загальну середню
неповнолітні
освіту»
Проведення перевірок органів місцевого
Згідно 3 планом роботи від ділу
самоврядування з метою надання методичної організаційно-кадрової роботи апарату
та практичної допомоги у їхній діяльності
райдержадміністрації
Проведення перевірок за місцем проживання Закон України «Про Загальнодержавну
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
програму «Національний план дій щодо
батьківського піклування та дітей, що
реалізації Конвенції ООН про права дитини»
опинилися в складних життєвих обставинах на період до 2016 року», постанова Кабінету
Мінісірів України «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов'язаної із
захистом прав дитини» від 01.10.2008 № 866
7. Наради, семінари, навчання тощо
Організація виконання пріоритетних та
Апаратна нарада голови
поточних завдань райдержадмінісірації для
райдержадмінісірації
забезпечення функціонування
територіально-господарського комплексу
району та населення
Нарада по питаннях охоплення дітей та
Загальнодержавна програма «Національний
молоді шкільного віку навчанням у
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про
загальноосвітніх навчальних закладах,
права дитини» на період до 2016 року».

Вересень

Г. Михайлюньо
В. Чернега

Щомісячно

Г. Михайлюньо
І. Тарнавський
С. Бурда

Щомісячно

А. Карпусь

Щомісячно

Г. Михайлюньо
С. Бурда
0. Онохова

Щопонеділка

А. Карпусь

Липень

Г. Михайлюньо
B. Чернега
C. Занько

Продовження додатка
дотримання інструкції з обліку дітей

42.

43.

44.

45.

46.

постанова Кабінету Міністрів України
«Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов'язаної із захистом прав
дитини» від 01.10.2008 № 866
Нарада з керівниками правоохоронних і
На виконання схеми аналізу і координації
контролюючїіх органів
роботи органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, судових, правоохоронних
органів та органів юстиції району у сфері
боротьби 3 організованою злочинністю і
корупцією
Нарада з керівниками структурних
Ознайомлення із суспільно-політичною
ситуацією в районі та доведення завдань
райдержадміністрації підрозділів апарату
начальникам управлінь, відділів райдержадміністрації та керівникам служб району
Нарада із заступниками голови та
Ознайомлення із суспільно-політичною
керівником апарату райдержадміністрації
ситуацією в районі та доведення завдань
заступникам голови райдержадміністрації та
керівнику апарату
Проведення семінарів-практикумів, навчань Закон України «Про Загальнодержавну
для представників органів опіки та
програму «Національний план дій щодо
піклування Мостиського району з питань
реалізації Конвенції ООН про права дитини»
опіки, піклування та усиновлення, стврення і на період до 2016 року», постанова Кабінету
функціонування ДБСТ та ПС, а також
Міністрів України «Питання діяльності
ВЖИ11Я заходів із запобігання нездорових
органів опіки та піклування, пов'язаної із
тенденцій серед дітей
захистом прав дитини» від 01.10.2008 № 866
Виробнича нарада з працівниками культури Розгляд планування установ культури на
району
місяць та звіт про проведену роботу

47. Нарада з міськими, сільськими головами і

Згідно 3 планом роботи відділу

Щомісяця
3-й вівторок

Р. Сень

Щоп'ятниці

А. Карпусь

Вівторокп'ятниця

А. Карпусь

Вересень

Г. Михайлюньо
С. Бурда
0. Онохова

22 липня
26 серпня
23 вересня
Протягом

Г. Букса

Продовження додатка
А. Карпусь

секретарями виконкомів місцевих рад

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.

організаційно-кадрової роботи апарату
кварталу
райдержадміністрації
8. Засідання колегій структурних підрозділів районної державної адміністрації
9. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю
Района конференція по Конвенції ООН про Загальнодержавна проірама «Національний
Вересень
Г. Михайлюньо
права дитини
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про
С. Бурда
права дитини на період до 2016 роїо^»
0 . Онохова
Районний сімейний фестиваль «РатіИ дау»
Популяризація свят та народних обрядів
7 липня
Г. Букса
Книжкова виставка «Гей на Івана на Купала» Популяризація свят та народних обрядів
8 липня
Г. Букса
Година духовності «Андрей Шептицький До 150-ї річниці від дня народження
29 липня
Г. Букса
одна 3 найсвітліших постатей України»
А. Шетицького
Літературна подорож «Сила і краса
До 135-річчя від дня народження
Г. Букса
7 серпня
Винниченкових творів»
В. Винниченка
Фестиваль хліба
Популяризація свят та народних обрядів
9 серпня
Г. Букса
Урочиста академія, святковий концерт,
Відзначення пам'ятних та знаменних дат
21 серпня
Г. Букса
присвячений 24-ій річниці Дня Незалежності
України»
Семінар бібліотечних працівників району
Заіфовадження нових форм та методів у
16 вересня
Г. Букса
«Сучасна бібліотека: пошук нових ідей»
бібліотечній роботі
Районний туристичний еко-фестиваль
Відзначення пам'ятних та знаменних дат
27 вересня
Г. Букса
«Відвідай!»
Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек
Відзначення пам'ятних та знаменних дат
Г. Букса
ЗО вересня

Заступник керівника апарату,
начальник загального відділу

Б. І. Савчин

