Керівнику апарату
Бобринецької районної
державної адміністрації
Карповій Г.Ю.
Інформаційний звіт
про стан виконання плану роботи Бобринецької районної державної адміністрації
на IV квартал 2018 року
№
з/п
1

Запланована дата
виконання

Зміст заходу

3

2

Інформація про стан виконання (дата Відповідальні
проведення, розглянуті питання, роботу, що працівники
проведена, причину невиконання заходів)
4
5

І. Засідання колегії районної держ авної адміністрації

1

2

3

4

5
6
7
8

Про стан виконання Програми зайнятості
населення Бобринецького району на 20182020 роки
Про спільну роботу служби у справах дітей
районної державної адміністрації та органів
місцевого самоврядування з дітьми, які опинилися
у складних життєвих обставинах, та проживають
у сім’ях на території району
Про виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчими комітетами
Тарасівської та Кривоносівської сільських рад у
сфері освіти
Про виконання делегованих повноважень органів
виконавчої
влади
виконавчим
комітетом
Федіївської сільської ради відповідно до Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”
Про організацію харчування учнів у закладах
загальної середньої освіти Бобринецького району
Реалізація завдань антикорупційної програми

Жовтень

26 жовтня проведено засідання колегії
районної державної адміністрації

Матягіна К.В.

Жовтень

Неклеса Л.А.

Жовтень

Різун О.Л.

Перенесено на
грудень

Листопад

Включено
додатково
Реалізація правоосвітницького проекту “Я МАЮ Включено
додатково
ПРАВО”
Про стан забезпечення санаторно-курортним Грудень

ЗО листопада проведено засідання колегії
районної державної адміністрації. До порядку
денного засідання колегії додатково
включено 2 питання. Розгляд 1 питання
перенесено на грудень.

Карпова Г.Ю.

28 грудня проведено засідання колегії

Матягіна К.В.

Різун О.Л.

9

10

11

12

оздоровленням ветеранів війни та інвалідів
Про стан кадрової роботи в районній державній
адміністрації, виконання чинного законодавства
про державну службу та про запобігання корупції
Про виконання Програми соціального захисту
ветеранів, осіб, постраждалих від наслідків
Чорнобильської
катастрофи
та
інвалідів
Бобринецького району на 2017-2020 роки
Про виконання делегованих повноважень органів
виконавчої
влади
виконавчим
комітетом
Федіївської сільської ради відповідно до Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”
Про стан галузі тваринництва в районі

Грудень

районної державної адміністрації. До порядку
денного додатково включено 2 питання.

Почтар А. А.

Матягіна К.В.

Грудень

Включено
додатково

Включено
додатково

II. Засідання колегій структурних підрозділів районної держ авної адміністрації

1

Управління соціального захисту
районної державної адміністрації

2

Відділу освіти, молоді
державної адміністрації

та

спорту

населення Щомісяця
районної Жовтень,
грудень

29 жовтня, 26 листопада, 27 грудня

Матягіна К.В.

24 жовтня проведено засідання колегії, на Різун О.Л.
якому розглянуто питання:
1. Про ефективність обміну інформацією
електронними засобами зв’язку та роботу
сайтів закладів освіти району.
2. Про підготовку матеріально-технічної бази
навчально-виховних закладів району до
роботи в осінньо-зимовий період.
21 грудня проведено засідання колегії, на
якому розглянуто питання:
1. Про стан виконавської дисципліни,
організацію виконання завдань, визначених
актами і дорученнями Президента України,
Кабінету
Міністрів
України,
розпорядженнями та дорученнями голови
Кіровоградської ОДА, голови РДА за II
півріччя у відділі освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації.

2. Про підготовку учнів до зовнішнього
незалежного оцінювання в ході реалізації
Національної стратегії розвитку освіти в
Україні до 2021 року.
III. Н аради, семінари

Щопонеділка
протягом кварталу

Протягом IV кварталу прийнято участь у Тертичний О.В.
9-ти апаратних нарадах в режимі он-лайн:
09 жовтня, 22 жовтня, 05 листопада,
13 листопада, 19 листопада, 26 листопада,
03 грудня, 10 грудня, 17 грудня
Протягом IV кварталу проведено 9 апаратних Тертичний О.В.
нарад

Щопонеділка
протягом кварталу

Протягом
IV
кварталу
11 оперативних нарад

Жовтень- грудень

Протягом листопада-грудня проведено
Різун О.Л.
11
районних
семінарів-практикумів
педагогічних працівників
02 листопада, 16 листопада
Карпова Г.Ю.

1

Апаратні наради при голові обласної державної Щопонеділка
протягом кварталу
адміністрації в режим он-лайн

2

Наради
при
голові
районної
державної
адміністрації з керівниками організацій, установ,
начальниками структурних підрозділів районної
державної адміністрації
Оперативні наради у заступників голови,
керівника
апарату
районної
державної
адміністрації
з керівниками структурних
підрозділів
(відповідно
до
розподілу
функціональних обов’язків)
Районні
семінари-практикуми
педагогічних
працівників

3

4

5
6

Наради з головами виконавчих комітетів місцевих Протягом кварталу
рад району
Наради з начальниками структурних підрозділів, Протягом кварталу
працівниками
апарату районної державної
адміністрації

проведено Когадько Ю.М..
Карпова Г.Ю.

04 жовтня, 29 листопада

Карпова Г.Ю.

IV. Засідання комісій, рад районної держ авної адм іністрації

1

Комісії
по
обстеженню
сільськогосподарських культур

2

Протиепізоотичної комісії

3

Районної комісії з питань техногенно-екологічної Протягом кварталу
безпеки та надзвичайних ситуацій
Щомісяця
Ради від ділу культури та туризму
протягом кварталу

4

посівів Щомісяця
протягом
кварталу
Протягом кварталу

Протягом IV кварталу обстежено посіви
сільськогосподарських культур у 18-ти
господарствах району
Протягом IV кварталу проведено 13 засідань
комісії
Протягом кварталу проведено 3 засідання
комісії
31 жовтня, 14 листопада, 29 грудня

Панібратець П.І.

Панібратець П.І.
Кузьмічова М.С.
Гребень Л.О.

5

Ради директорів

Листопад

6

Робочих груп з:
- організації роботи закладів освіти району в
осінньо-зимовий період
- дотримання температурного режиму в
навчальних закладах освіти району
Ради з питань молодіжної політики
Ради регіонального розвитку Бобринецького
району
Координаційної ради у справах дітей

Згідно з планом

Різун О.Л.
21 листопада проведено засідання ради
директорів, на якому розглянуто питання:
1. Про підсумки районного етапу
Всеукраїнського конкурсу “Учитель року 2019”.
2. Про стан правопорушень серед учнів
закладів загальної середньої освіти та основні
завдання щодо профілактики правопорушень
серед неповнолітніх
Різун О.Л.
Протягом IV кварталу проведено 11 засідань

Листопад
Листопад

29 листопада
ЗО листопада, 21 грудня

Плющевська С.Г.
Карпова Г.Ю.

Грудень

26 жовтня, 28 грудня

Неклеса Л. А.

7
8
9
10
11
12

13

14
15
16

17

Неклеса Л. А.
12 жовтня, 01 листопада, 12 листопада,
26 листопада, 06 грудня, 27 грудня
Комісії з питань призначення соціальних допомог Щомісяця другий, Протягом IV кварталу проведено 8 засідань Матягіна К.В.
четвертий вівторок комісії
Матягіна К.В.
04 жовтня, 07 листопада, 20 грудня
Комісії з питань погашення заборгованості із Щомісяця
заробітної плати (грошового забезпечення), протягом кварталу
виплати пенсій, стипендій ті інших соціальних
виплат
Матягіна К.В.
Координаційної ради з питань сім’ї, тендерної Протягом кварталу 20 грудня
рівності, запобігання насильства в сім’ї, протидії
торгівлі людьми
Почтар А. А.
Районної ради по роботі з кадрами районної Протягом кварталу 26 листопада
державної адміністрації
Почтар А. А.
29 жовтня
Щомісяця
Комісії з розгляду матеріалів по нагородженню
Конкурсної комісії на заміщення вакантних посад Протягом кварталу Протягом IV кварталу проведено 2 засідання Почтар А. А.
конкурсної комісії: 29 жовтня, 30 жовтня
державних службовців апарату та структурних (при потребі)
підрозділів районної державної адміністрації
Тесля В.В.
04 жовтня, 06 листопада, 04 грудня,
Щомісяця
Комісії з розгляду звернень громадян
Комісії з питань захисту прав дітей

Щомісяця

18

Громадської ради при райдержадміністрації

Протягом кварталу

28 листопада

Тесля В.В.

V. Організаційні заходи

1

Проведення систематичного аналізу надходжень До 20 числа
податку з доходів фізичних осіб та орендної плати щомісяця
за землю по місцевих радах району

2

Моніторинг цін на основні продовольчі товари Щомісяця
протягом кварталу
району у торгівельній мережі та на ринку

3

Організація виставок документів

4

Моніторинг
фітосанітарного
стану посівів Протягом кварталу
сільськогосподарських культур
Моніторинг
забезпеченості
агроформувань Протягом кварталу
району міндобривами, засобами захисту рослин,
ПММ,
запасними
частинами
до
сільськогосподарської техніки
Протягом кварталу
Організація та проведення ярмаркових заходів

5

6

Листопад

7

Моніторинг наявності та придбання нової техніки Протягом кварталу
господарствами району

8

Проведення заходів, пов’язаних із соціальним Протягом кварталу
захистом інвалідів: виплата компенсацій на
бензин, за невикористані путівки, направлення на
санаторно-курортне
лікування,
забезпечення
технічними засобами

Станом на 01 січня 2019 року надійшло
податку з фізичних осіб 22654,7 тис. грн.
(107,2 % до плану на грудень 2018 р.),
орендної плати за землю 12895,8 тис. грн.
(112,0 % до плану на грудень 2018 р.)
Протягом
IV
кварталу
щодекадно
здійснювався моніторинг цін на основні
продовольчі товари району у торгівельній
мережі та на ринку
У період з 01 листопада по 23 листопада
організовано виставку “Голодомор - чорна
сповідь моєї Вітчизни”
Сільськогосподарські культури протягом
IV кварталу перебували у доброму стані
Забезпеченість складає: міндобрива - 100%,
ПММ - 100%

Нестеренко Л. М.

22 грудня прийнято участь у ярмарку в
м.Кропивницький
Забезпеченість тракторами становить
919 одиниць, власних сівалок -357 одиниць.
Протягом IV кварталу придбано
13 одиниць сільськогосподарської техніки
Протягом IV кварталу на оздоровлення
направлено 13-х осіб, видано 28 направлень
на виготовлення засобів пересування та
інших засобів реабілітації.
Виплачено компенсації на харчування
особам,
постраждалим
від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи,
на
суму
91,0 тис.грн., перераховано кошти на ліки 11,8 тис.грн., на зубопротезування 1,3 тис.грн., оздоровлення - 10,5 тис.грн.,
надано матеріальну допомогу 1 інваліду на

Панібратець П.І.
Кузьмічова М.С.
Панібратець П.І.

Кузьмічова М.С.

Славінська І.В.

Панібратець П.І.
Панібратець П.І.

Матягіна К.В.

9

10

11

Виїзд мобільного соціального офісу на території Протягом кварталу
сільських рад з питань соціального захисту
населення району
Забезпечення
інформаційного
супроводу Протягом кварталу
урочистостей з нагоди відзначення державних та
професійних свят
Підготовка матеріалів до рубрики “Новини” на Протягом кварталу
офіційному веб-сайті райдержадміністрації

12

Проведення
естафети
визволителям України“

13

Засідання районного парламенту шкільного Грудень
самоврядування дітей
Організація та проведення районного конкурсу Листопад-грудень
“Учитель року-2019”

14

пам’яті

“Слава Протягом кварталу

15

Проведення районного етапу
олімпіад з базових дисциплін

16

Заходи до Дня працівників освіти

17

Робота з реалізації в районі державної політики з Протягом кварталу
питань соціального захисту дітей, сприяння
фізичному, духовному та інтелектуальному
розвитку
дітей,
запобігання
дитячої
бездоглядності та безпритульності, вчиненню
дітьми правопорушень
Заходи до Дня визволення України від Жовтень
фашистських загарбників

18

19

Заходи до Дня захисника України

Всеукраїнських Жовтень листопад
Жовтень

Жовтень

суму 700 грн.
Протягом IV кварталу здійснено виїзд
мобільного соціального офісу на територію
Бобринецької ОТГ (с.Коржеве)
Протягом IV кварталу здійснювався
інформаційний супровід урочистостей 3
нагоди відзначення пам’ятних дат
Протягом IV кварталу забезпечено
підготовку матеріалів до наповнення
рубрики “Новини” на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації
Протягом IV кварталу 20 громад району
прийняли участь у проведенні естафети
пам’яті “Слава визволителям України“

Матягіна К.В.

Тесля В.В.

Тесля В.В.

Когадько Ю.М.
Сопільняк Л.О.
Карпова Г.Ю.

Засідання перенесено

Різун О.Л.

У листопаді проведено районний етап
конкурсу “Учитель року-2019” у номінації
“Захист Вітчизни” та регіональний етап у
номінації “Географія”
Протягом IV кварталу проведено
19 районних олімпіад з навчальних
предметів
04 жовтня в районному Будинку культури
пройшли урочисті заходи
Протягом IV кварталу обстежено 44 сімї, де
діти опинилися в складних життєвих
обставинах

Різун О.Л.

Різун О.Л.

Різун О.Л.
Неклеса Л.А.

26 жовтня в районному Будинку культури Гребень Л.О.
пройшли заходи з нагоди Дня визволення
України від фашистських загарбників
12 жовтня на СК “Олімпієць” проведено Гребень Л.О.

Листопад

20

Заходи до Дня Гідності та Свободи України

21

Заходи до Всеукраїнського дня працівників Листопад
культури та майстрів народного мистецтва
Заходи з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів та Листопад
політичних репресій в Україні

22

23

Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації Грудень
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

24

Заходи до Дня Святого Миколая

Грудень

25

Презентація культурно-туристичного буклету

Грудень

26

Різдвяно-концертна програма “Merry Christmas”

Грудень

27

Урочисті збори до Дня енергетика

Грудень

заходи до Дня захисника України
21 листопада у великому залі адмінбудинку
відбулися урочисті заходи.
Керівництвом району здійснено покладання
квітів до пам’ятних дощок та на могилу
Героя Небесної Сотні Чміленка В.І., “Галереї
слави”, “Арки пам’яті” . У СвятоМиколаївському храмі пройшла поминальна
панахида.
08 листопада у районній дитячій школі
мистецтв відбулися урочисті заходи
23 листопада керівництво району здійснило
покладання квітів до пам’ятного знака
жертвам голодомору та політичних репресій;
23 листопада на площі Незалежності відбувся
мітинг-реквієм
14 грудня у великому залі адмінбудинку
відбулися заходи до Дня вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС. Керівництво району
здійснило покладання квітів до пам’ятного
знака ліквідаторам аварії на Чорнобильській
АЕС.
У
Свято-Миколаївському храмі
пройшла
панахида
за
загиблими
ліквідаторами.
19 грудня
у районній дитячій школімистецтв для дітей пільгових категорій
відбулися святкові заходи з нагоди Дня
Святого Миколая
12 грудня у районній дитячій бібліотеці
відбулася
презентація
культурноіуристичного буклету “Родами славна та
минувшиною багата Миколо-Бабанка”
21 грудня у районному Будинку культури
відбулася різдвяно-концертна програма
22 грудня в приміщенні Бобринецького РЕМ
ПрАТ “Кіровоградобленерго” керівництво

Тесля В.В.
Гребень Л.О.

Гребень Л.О.
Гребень Л.О.
Тесля В.В.

Тертичний О.В.
Гребень Л.О.

Гребень Л.О.

Когадько Ю.М.
Гребень Л.О.

Когадько Ю.М.
Гребень Л.О.
Тертичний О.В.

28

29

ЗО

31
32

33

34

Проведення
соціального
супроводження
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного
типу,
соціального
супроводу
сімей,
які
перебувають в складних життєвих обставинах.
Здійснення початкової оцінки потреб дитини та її
сім’ї, які опинилися в складних життєвих
обставинах; сімей опікунів та піклувальників
Забезпечення діяльності спеціалізованого
формування “Школа самостійного життя” при
Бобринецькій спеціальній загальноосвітній
школі-інтернат І-ІІ ступенів
Вивчення потреб демобілізованих учасників АТО
та їх сімей за місцем проживання
Організація
роботи
з
умовно-засудженою
молоддю при районному сектору філії Державної
установи “Центр пробацїї”
Організація особистих та виїзних прийомів
громадян керівництвом районної державної
адміністрації в установлені дні
Забезпечення функціонування “прямої лінії-”
керівництва районної державної адміністрації

35

Формування планів роботи райдержадміністрації
на листопад, грудень 2018 року, І квартал
2019 року, 2019 рік

36

Підготовка звітів про виконання планів роботи
районної державної адміністрації на вересень,

Згідно з графіком
протягом кварталу

району привітало енергетиків району з
професійним святом та 3-х працівників
відзначили Грамотами РДА і райради.
У районі 7 прийомних сімей та 1 дитячий Плющевська С.Г.
будинок сімейного типу. Під соціальним
супроводом перебувало 27 сімей, які
опинилася в складних життєвих обставинах
Протягом IV кварталу складено 34 початкові Плющевська С.Г.
оцінки потреб дитини та сім’ї

Згідно з графіком

Протягом IV кварталу проведено 13 засідань

Протягом кварталу

Протягом кварталу

Протягом IV кварталу складено 5 паспортів
потреб демобілізованих учасників АТО
Перша
середа, Протягом IV кварталу проведено роботу з
п’ятниця щомісяця 8 особами
протягом кварталу
Протягом IV кварталу керівництвом РДА
Згідно з графіком
здійснено 20 особистих та 18 особистих
виїзних прийомів громадян
Протягом кварталу 10 жовтня, 24 жовтня, 06 листопада,
22 листопада, 11 грудня, 20 грудня
проведено “прямі лінії-” керівництва РДА.
Протягом IV кварталу до РДА надійшло
140 звернень:
через РДА -33;
Через Кіровоградський обласний контактний
центр - 29;
через урядову “гарячу лінію” - 78
Протягом IV кварталу підготовлено плани
Щомісяця
роботи районної державної адміністрації на
до 01 числа,
листопад, грудень 2018 року, І квартал
до 29 грудня
2019 року, 2019 рік
Протягом IV кварталу підготовлено звіти про
Щомісяця
виконання планів роботи районної державної
до 20 числа

Плющевська С.Г.

Плющевська С.Г.
Плющевська С.Г.

Кобилянська Л.В.

Кобилянська Л.В.

Іванченко І.С.
Лобова Л. А.

Іванченко І.С.
Лобова Л. А.

адміністрації на вересень, жовтень, листопад,
III квартал 2018 року
Підготовка та надання оперативної інформації Щоденно протягом Протягом IV кварталу готувалась та
направлялась оперативна інформація про
про суспільно-політичні та соціально-економічні кварталу
суспільно-політичні та соціально-економічні
події у районі
події у районі до організаційного відділу
апарату ОДА
Протягом IV кварталу структурними
Контроль за підготовкою та наданням матеріалів В термін,
підрозділами РДА підготовлено матеріали на
визначений
до розгляду на сесії районної ради
22 питання, відділом організаційної роботи та
районною радою
контролю апарату РДА направлено до
районної ради для розгляду на сесії районної
ради
Поновлення інформації у відповідних розділах на Протягом кварталу Забезпечено публікацію матеріалів на вебсайті районної державної адміністрації
веб-сайті районної державної адміністрації
Протягом
кварталу
Оформлено протоколи засідань колегії та
Забезпечення документаційного обслуговування
нарад за участі голови районної державної
роботи колегії, нарад та інших заходів за участі
адміністрації
голови районної державної адміністрації
Забезпечення охорони державної таємниці Протягом кварталу Відповідно до вимог режиму секретності в
державних органах, органах місцевого
відповідно до вимог режиму секретності в
самоврядування, на підприємствах, в
державних
органах,
органах
місцевого
самоврядування, .на підприємствах, в установах і
установах і організаціях, діяльність яких
організаціях, діяльність яких пов’язана з
пов’язана з державною таємницею,
забезпечено охорону державної таємниці
державною таємницею
Забезпечення виконання плану-графіка навчання Згідно
плану- У IV кварталі на навчання направлено
8 державних службовців
державних службовців на курсах підвищення графіка
кваліфікації
Підготовка нагородних матеріалів з нагоди Протягом кварталу Протягом IV кварталу до ОДА направлено
3 комплекти документів щодо відзначення 3
державних та професійних свят
нагоди професійних свят та пам’ятних дат.
Підготовлено 1 Почесну грамоту РДА,
райради, 40 Грамот РДА, райради та
21 Подяку РДА, райради
Обчисленню стажу державних службовців Протягом кварталу Протягом IV кварталу стаж державної
служби обчислено 9-ти особам
районної державної адміністрації
Поповнення та уточнення
списків виборців, Протягом кварталу Протягом IV кварталу проведено 213 змін
даних, змінено виборчу адресу 497 виборцям,
складених під час проведення попередніх виборів,
жовтень, листопад, III квартал 2018 року
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Іванченко І.С.
Лобова Л.А.

Іванченко І.С.

Тесля В.В.
Штромілов В.А.
Хоружа Л.М.

Тертичний О.В.
Хоружа Л.М.

Почтар А. А.

Почтар А.А.

Почтар А.А.
Гордова Л.О.

46

згідно подань
відділів, підпорядкованих
Міністерству юстиції та Міністерству внутрішніх
справ на паперових та електронних носіях
Надання консультацій з правових питань
Протягом кварталу

включено 49 нових записів про виборців,
сформовано 13 звітів та 42 пошукові запити.
Всього опрацьовано 927 записів
Протягом IV кварталу правову допомогу Ковбасюк Л.Є.
надано 17 громадянам.
Надано 46 роз’яснень та консультацій

VI. Заходи щ одо здійснення контролю

1

Про паспорт району

До 05 жовтня

2

Про стан виконання програми економічного і
соціального розвитку Бобринецького району за
2017 рік та визначення завдань щодо забезпечення
сталого розвитку у 2018 році
Про
стан
розвитку
дошкільної
освіти
Бобринецького району
Про підсумки збирання ранніх зернових та
зернобобових культур в області та стан підготовки
до сівби озимих культур під урожай 2019 року
Про підготовку відзначення в області у 2018 році
Дня пам’яті та примирення,73-ї річниці перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні
Про організацію виконання у 2018 році Плану
заходів із реалізації Стратегії 2020
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в
Кіровогадській області за І півріччя 2018 року
Про стан підготовки до проведення в районі
збирання зернових та зернобобових культур

До 10 жовтня

3
4

5

6
7
8
9

10

11

До 15 жовтня

Протягом IV кварталу районною державною Іванченко І.С.
адміністрацією
взято
на
контроль
365 документів. Структурними підрозділами Кузьмічова М.С.
райдержадміністрацїї, іншими виконавцями
підготовлено 1078 інформацій про виконання
документів, що перебувають на контролі
Різун О.Л.

До 15 жовтня

Панібратець П.І.

До 29 жовтня

Іванченко І.С.

До 01 листопада

Кузьмічова М.С.

До 05 листопада

Нестеренко Л.М.

До 15 листопада

Панібратець П.І.

Про перевірку стану готовності транспортних До 01 грудня
засобів до передачі військовим формуванням на
період мобілізації та у воєнний час
Про релігійну ситуацію та стан додержання в До 10 грудня
області чинного законодавства України про
свободу совісті та релігійні організації
Про реалізацію у 2018 році заходів щодо До 10 грудня
проведення
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри “Сокіл” у навчальних

Іваниця О.В.

Тесля В.В.

Різун О.Л.

12
13

закладах області
Про затвердження орієнтовного плану проведення До 10 грудня
консультацій з громадськістю на 2018 рік
Про
організацію
виконання
в
розпорядження Кабінету Міністрів
від 22 липня 2016 року № 517-р (п.З)

Тесля В.В.
Матягіна К.В.

області До 25 грудня
України

VII. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя

1

2

Організація
та
проведення
в
районі Протягом кварталу
профілактичних рейдів: “Діти вулиці”, “Вокзал”
щодо виявлення дітей, які схильні до
бродяжництва та жебракування
Проведення Всеукраїнського профілактичного Жовтень
рейду “Урок” з метою виявлення дітей, які не
приступили до навчання в навчальних закладах

3

Здійснення перевірок стану виховної роботи Протягом кварталу
загальноосвітніх закладів району

4

Здійснення перевірок за цільовим використанням Протягом кварталу
коштів при народженні дитини та обстеження
матеріально-побутових умов сімей, які отримують
допомогу на дітей одиноким матерям
Проведення рейдових перевірок з дотримання Протягом кварталу
теплового режиму в закладах освіти району
Проведення перевірок роботи архівних підрозділів Протягом кварталу
і ведення діловодства в установах

5
6

7
8

9

Виконання запитів соціально-правового характеру Протягом кварталу
Здійснення перевірок правильності призначення Щомісяця
(перерахунків) і виплати пенсій Бобринецьким згідно з графіком
об’єднаним управлінням Пенсійного фонду
України Кіровоградської області
Проведення перевірок на достовірність поданої
інформації про доходи осіб, які входять в склад

Протягом IV кварталу проведено 22 рейди

Неклеса Л. А.

3 01 жовтня по 20 жовтня проведено II етап Неклеса Л.А.
Всеукраїнського
профілактичного
рейду
“Урок”. Дітей, які не приступили до навчання
у навчальних закладах, не виявлено
У IV кварталі проведено перевірку стану Неклеса Л.А.
виховної роботи у 6-ти
загальноосвітніх
школах району
Протягом IV кварталу здійснено 8 перевірок Плющевська С.Г.
цільового
використання
коштів
при
народженні дитини
У IV кварталі проведено 18 рейдових
перевірок
Протягом IV кварталу проведено 3 перевірки:
комплексних - 1;
тематичних - 1;
контрольних - 1
Протягом IV кварталу виконано 17 запитів
Протягом IV кварталу перевірено 495
пенсійних справ та особових рахунків

Різун О.Л.

Протягом IV кварталу перевірено
300 особових справ одержувачів житлової

Матягіна К.В.

Славінська І.В

Славінська І.В
Матягіна К.В.

10

сімей,
що звертаються за призначенням
державних допомог шляхом відвідування місця
роботи та запитів до установ, які здійснюють
реєстрацію рухомого та нерухомого майна, коштів
Проведення перевірок виконання делегованих Жовтень
повноважень
органів
виконавчої
влади Жовтень
виконавчими комітетами: Федіївської сільської
ради відповідно до Закону України “Про місцеве
самоврядування
в
Україні”
(комплексна),
Тарасівської, Кривоносівської сільських рад
відповідно до Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” рад у сфері освіти

субсидії та особові справи по 1205 - ти
одержувачах різних видів соціальних
допомог. До державного бюджету повернуто
6010 грн.
У жовтні проведено тематичну перевірку Різун О.Л.
Тарасівської та Кривоносівської сільських рад Карпова Г.Ю.
відповідно до Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” рад у сфері
освіти. У листопаді комплексну перевірку
Федіївської сільської ради відповідно до
Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”

