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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
21.12.2019
№ 276
ПЛАН РОБОТИ
Михайлівської районної державної адміністрації
на I квартал 2020 року
№
з/п
1

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

2

3

Термін
виконання
4

Відповідальні
виконавці
5
СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ГРИЦЮК А.
СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ЧУРКІНА Л.
СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ШПИРНА О.
СТАРОКОЖКО А.
ТИХОНОВА О.
ХАЛО І.
СТАРОКОЖКО А.
ДЕГЕРМЕНЖІ С.

І. Перелік питань для розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації
1

Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2019
році та основні напрямки роботи у 2020 році

Згідно плану засідань колегії

протягом
кварталу

2

Про організацію роботи з контрольними документами у Згідно плану засідань колегії
2019 році

протягом
кварталу

3

Про результати організаційної роботи в районній
державній адміністрації в 2019 році

Згідно плану засідань колегії

протягом
кварталу

4

Про організацію роботи з персоналом у Михайлівській Згідно плану засідань колегії
районній державній адміністрації Запорізької області в
2019 році
Згідно плану засідань колегії
Про виконання бюджету району за 2019 рік

протягом
кварталу

5

протягом
кварталу

ІІ. Заходи на виконання Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої
влади, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій, рішень обласної та районної рад
1.

Надання інформації про обмежувальні заходи щодо
заборони розміщення коштів в зазначених банках

2.

Надання інформації щодо помісячного розпису та
очікуваного виконання загального та спеціального фондів

На виконання листа Запорізької обласної державної
адміністрації від 11.04.2017 № 02594/08-09 «Про
організацію виконання Указу Президента від 15.03.2017
№ 63»
На виконання листа МФУ від 24.09.2010
№ 31-11060-13-5/25571«Щодо надання інформації»

щокварталь
но
1 числа

СПАССЬКА І.
ДЕГЕРМЕНЖІ С.
ХОМИЧ О.

щомісячно
до 5 числа

СПАССЬКА І.
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3.

Надання інформації щодо чисельності працівників

4.

Складання звіту “Про стан розрахунків за енергоносії по
пільгах та субсидіях за рахунок субвенції з Державного
бюджету”
Надання інформації про виплату заробітної плати
працівникам бюджетних установ та державної
соціальної допомоги

5.

6.

Надання інформації щодо збільшення надходжень до
місцевих бюджетів

7.

Надання інформації про заходи щодо збільшення
надходжень до місцевих бюджетів та наповнення
доходної частини бюджету

8.

Надання інформації про результати проведеної роботи з
реалізації заходів щодо наповнення місцевих бюджетів
та економного і раціонального використання бюджетних
коштів

9.

Надання інформації по планових показниках місцевих
бюджетів

10.

Надання інформації щодо ставок орендної плати за
землю

На виконання листа Запорізької обласної державної
адміністрації від 29.11.2016 № 08-20/3709 «Про
подання інформації щодо чисельності працівників»
На виконання листа Департаменту фінансів
№ 06-21/330 від 09.02.2018 року «Про стан розрахунків
за надані пільги та житлові субсидії»
На виконання Постанови Кабінету Міністрів
України від 22.04.2005 № 318 «Про удосконалення
механізму виплати з/плати працівникам бюджетних
установ та державної соціальної допомоги»
На виконання листа Запорізької обласної державної
адміністрації від 12.02.2019 № 08-20/0441«Про
надання інформації щодо збільшення надходжень до
місцевих бюджетів»
На виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 30.01.2019 № 47 «Про
затвердження заходів щодо організації виконання
Державного бюджету України та місцевих бюджетів
області у 2019 році», та Розпорядження голови
Михайлівської РДА від 11.02.2019 № 35 «Про
затвердження заходів щодо організації виконання
Державного бюджету України та місцевих бюджетів
району у 2019 році»
На виконання розпорядження голови Михайлівської
райдержадміністрації від 14.07.2015 № 173 «Про
заходи щодо поліпшення показників комплексної
оцінки (рейтингу) результатів соціальноекономічного розвитку Михайлівського району»
На виконання листа Департаменту фінансів від
25.02.2019 № 01-18/516 «Про надання змін до
розпису місцевих бюджетів на 2018 рік»
На виконання листа Запорізької обласної державної
адміністрації від 14.02.2019 № 08-20/0482 «Про
надання інформації щодо ставок орендної плати за
землю»

щокварталу
до 10 числа
щомісячно
до 6 числа
щомісячно
до 8 числа

ДЕГЕРМЕНЖІ С.
ХОМИЧ О.
СПАССЬКА І.
ДЕГЕРМЕНЖІ С.
ХОМИЧ О.
СПАССЬКА І.
ДЕГЕРМЕНЖІ С.
ХОМИЧ О.
СПАССЬКА І.
ДЕГЕРМЕНЖІ С.
ХОМИЧ О.

щомісячно
до 10 числа

СПАССЬКА І.
ДЕГЕРМЕНЖІ С.
ХОМИЧ О.

щомісячно
до 10 числа

СПАССЬКА І.
ДЕГЕРМЕНЖІ С.
ХОМИЧ О.

щокварталу
до 17 числа

СПАССЬКА І.
ДЕГЕРМЕНЖІ С.
ХОМИЧ О.

щомісячно
25 числа

СПАССЬКА І.
ДЕГЕРМЕНЖІ С.
ХОМИЧ О.
СПАССЬКА І.
ДЕГЕРМЕНЖІ С.
ХОМИЧ О.

щомісячно
30 числа
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11.

Інформування ОДА про план заходів щодо реалізації
державної регуляторної політики

12.

Інформування ОДА про проведення допорогових
закупівель

13.

Здійснення аналізу стану і тенденцій показників
району відповідно до оцінки результатів діяльності
районних державних адміністрацій Запорізької
області

14.

Інформування ОДА про встановлення нормативу рентабельності на вугілля, що відпускається населенню

15.

Інформування ОДА про роботу районної
Координаційної ради з питань розвитку
підприємництва

16.

Організація ведення державного обліку, моніторингу
та державного регулювання у сфері поводження з
відходами

17.

Інформування ОДА про вжиття заходів щодо
ліквідації незаконної торгівлі

На виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 11.03.2015 №78 «Про
план заходів щодо реалізації державної
регуляторної політики в Запорізькій області»
На виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 03.03.2017 №94 «Про
здійснення допорогових публічних закупівель у
електронній системі «ProZoro»
На виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 21.05.2015 №174 «Про
визначення комплексної оцінки результатів
(рейтингу) соціально-економічного розвитку міст
і районів Запорізької області»
На виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 06.02.2007 №35 «Про
встановлення нормативу рентабельності на вугілля,
вугільні брикети, що відпускається населенню для
побутових потреб»
На виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 27.11.2006 №470 «Про
створення обласної координаційної ради з питань
розвитку підприємництва та затвердження її
складу»

На виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 17.12.2013 № 599 «Про
затвердження заходів щодо організації ведення
державного обліку, моніторингу та державного
регулювання у сфері поводження з відходами на
території Запорізької області»
На виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 25.03.2019 № 145 "Про

щокварталу
до 05 числа

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.

щомісяця
до 15 числа

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.

щоквартал
у до 30

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
СІМЧЕНКО О.
ХАЛО В.

щоквартал
ьно до 25
числа

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
СІМЧЕНКО О.

щомісячно
до 17 числа

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
СІМЧЕНКО О.

щоквартал
ьно до 10

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
СІМЧЕНКО О.

до 05 січня
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18.

Інформування ОДА щодо об’єктів видалення відходів
на території району

19.

Інформування ОДА про стан справ та заходи щодо
підвищення безпеки дорожнього руху та якості
послуг при перевезенні пасажирів автомобільним
транспортом у Запорізькій області

20.

Інформування ОДА про проведення моніторингу
ситуації з реалізації скрапленого газу для потреб
населення

21.

Інформування ОДА про кількість абонентів та
необхідну кількість скрапленого газу на наступний
місяць

22.

Інформування ОДА про облік споживання
енергоносіїв бюджетними установами району

23.

Інформування ОДА про управління дорогами
загального користування місцевого значення

24.

Інформування Департаменту АПР ОДА щодо стану
використання коштів місцевих бюджетів, спрямованих

вжиття заходів щодо ліквідації незаконної торгівлі
у Запорізькій області"
На виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 27.05.2016 № 304 «Про
затвердження заходів обліку та моніторингу
розміщення відходів у спеціально відведених
місцях на території Запорізької області»
На виконання розпорядження голови ОДА від
15.12.2017 №698 «Про підвищення рівня безпеки
дорожнього руху та якості послуг при перевезенні
пасажирів автомобільним транспортом у
Запорізькій області»
На виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 01.04.2016 №143 «Про
проведення моніторингу ситуації з реалізації
скрапленого газу для потреб населення»
На виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 03.10.2011«Деякі питання організації
та проведення біржових аукціонів з продажу нафти
сирої, газового конденсату власного видобутку і
скрапленого газу»
На виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 06.09.2017 року №467
«Про ефективне використання паливноенергетичних ресурсів впровадження
енергоефективних заходів бюджетними
установами та виконання заходів регіональної
програми з підвищення енергоефективності
Запорізької області»
Інформування обласної державної адміністрації
про управління дорогами загального користування
місцевого значення
На виконання Листа Міністерства АПУ від
18.05.2011 № 37-18-2-12/7596 «Про фінансову

щоквартал
ьно числа
10 числа
наступного
за звітним
щоквартал
у
до 05 числа

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
СІМЧЕНКО О.

щоквартал
у до
01наступно
го за
звітним
щомісячно
до 08 числа

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
ХАЛО В.

щоквартал
ьно до 10
числа
наступного
за звітним

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
ХАЛО В.

щоквартал
ьно до 20
числа
наступного
за звітним
до 15 числа
щокварталу

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
ХАЛО В.

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
ХАЛО В.

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
ХАЛО В.

СПАССЬКА І.
КОЗАЧЕНКО В.
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25.

26.

на підтримку розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, особистих селянських і
фермерських господарств.
Інформування прокуратури району щодо використання
бюджетних коштів, спрямованих на розвиток
аграрного сектору економіки, у тому числі за
бюджетними програмами.
Інформування Департаменту АПР ОДА та
держказначейства щодо квартального звіту по
використанню коштів Державного бюджету.

27.

Інформування Департаменту агропромислового
розвитку про виробництво та реалізацію основних
видів сільгосптехніки підприємствами
машинобудування для аграрного комплексу

28.

Інформування Департаменту АПР ОДА щодо
придбання сільгосптехніки

29.

Інформування Департаменту агропромислового
розвитку ОДА щодо готовності сільгосптехніки до
сільгоспробіт

30.

Інформування Департаменту АПР ОДА щодо стану
сільгосптехніки і наявність ПММ.

31.

32.

Інформування Департаменту АПР ОДА про
моніторинг нарахування, штучне осіменіння,
надходження приплоду та вибуття тварин
Інформування Департаменту АПР ОДА про основні
показники галузі тваринництва по господарствах
району

підтримку»

ДЬЯЧКОВА О.

На виконання листа прокуратури Михайлівського
району від 06.12.2010 № 94-2952вих.10 «Про
використання бюджетних коштів» .

до 05 числа
щомісяця

На виконання Наказу Міністерства фінансів
України від 09.10.2013 № 866 «Про затвердження
Порядку складання фінансової звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
кошів».
На виконання листа Мінагрополітики від
21.01.2016 № 37-13-7-12/998 «Про виробництво та
реалізацію основних видів сільгосптехніки
підприємствами машинобудування для аграрного
комплексу”
На виконання листа Мінагрополітики України від
21.01.2016 р. № 37-13-7-12/998 «Про придбання
сільгосппідприємствами сільськогосподарської
техніки »
На виконання листа Мінагрополітики України від
21.01.2016р. № 37-13-7-12/998 «Про стан
підготовки сільськогосподарської техніки в розрізі
модифікацій та марок».
На виконання листа Мінагрополітики України від
21.01.2016р. № 37-13-7-12/998 «Про надання
оперативної інформації про готовність
сільськогосподарської техніки в сільському
господарстві району та наявність дизпалива і авто
бензину (А-78, А-80)».
На факсограму Департаменту АПР ОДА від
08.01.20013 б/н

до 05 числа
щокварталу

На виконання розпорядження голови РДА від
24.01.2013р № 20 «Про затвердження Положення
управління агропромислового розвитку

до 10 числа
щомісяця

СПАССЬКА І.
КОЗАЧЕНКО В.
ДЬЯЧКОВА О.

до 10 числа
щокварталу

до 10 числа
щомісяця
до 15 числа
щокварталу

СПАССЬКА І.
КОЗАЧЕНКО В.

щосереди

до 09 числа
щокварталу

СПАССЬКА І.
КОЗАЧЕНКО В.
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33.

34.

35.

Інформування Департаменту АПР ОДА про стан
передачі об’єктів соціальної інфраструктури села у
комунальну власність району.

Інформування Департаменту АПР ОДА про
проведення моніторингу щодо розвитку
інфраструктури аграрного ринку у районі
Інформування Департаменту АПР ОДА та
прокуратури щодо стану розрахунків за оренду землі і
майна.

36.

Інформування Департаменту АПР ОДА про
підприємства харчової та переробної промисловості у
стадії будівництва.

37.

Інформування Департаменту АПР ОДА про
затвердження плану заходів з підтримки СОК на
період до 2020 року.

38.

Інформування Департаменту АПР ОДА про стан
підготовки та впровадження інвестиційних проектів
Інформування Департаменту АПР ОДА про розміри
орендної плати та нормативно-грошової оцінки земель.

39.

40.

Інформування Департаменту АПР ОДА про результати
діяльності АПК.

Михайлівської РДА»,
Листа Гол. Упр. АПР ОДА від 27.04.2010р № 0301/634 «Про надання інформації по тваринництву».
На виконання Наказу Президента Ураїни від
09.08.2000р № 398 «Про деякі заходи поліпшення
умов господарювання недержавних
сільгосппідприємств», розпорядження голови ОДА
від 13.09.2001 № 434 «Про стан реформування
соціальної сфери села», листа ОДА від 02.10.2009 №
08-25/2958 «Про стан передачі об’єктів соціальної
інфраструктури села у комунальну власність
району.
На виконання Указу Президента України від
06.06.2006р №767 «Про заходи щодо забезпечення
формування та функціонування аграрного ринку»
На виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 28.02.2001р № 177 «Про врегулювання
питань щодо забезпечення захисту майнових прав
селян»
На виконання листа Міністерства агрополітики та
продовольства України від 27.08.2010 № 37-3211/14273, листа Облдержадміністрації від 07.07.2011
№ 08-23/1953
На виконання Наказу Мінагрополітики України від
20.08.13 № 505 «Про затвердження плану заходів
Мінагрополітики України з підтримки розвитку
СОК на період до 2020 року», Наказу
Департаменту АПР ОДА від 07.10.2013 № 58
На виконання листа Департаменту АПР ОДА від
31.05.2012 № 04-01/1002
На виконання листа облдержадміністрації від
06.12.2013 №08980/08-32 «Про врегулювання
питань розмірів орендної плати та нормативногрошової оцінки земель за земельні ділянки».
На виконання Постанови Кабінету Міністрів
України від 09.06.2011 № 650 «Про запровадження
проведення оцінки результатів діяльності

до 05 числа
щокварталу
СПАССЬКА І.
КОЗАЧЕНКО В.
ХАЛЯВКА І.
до 17 числа
щокварталу
до 01 числа
щомісяця

СПАССЬКА І.
КОЗАЧЕНКО В.
ХАЛЯВКА І.

до 10 числа
щокварталу
до 03 числа
щокварталу

до 10 числа
щокварталу

до 05 числа
щокварталу

СПАССЬКА І.
КОЗАЧЕНКО В.
ХАЛЯВКА І.
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41.

Інформування Департаменту АПР ОДА про стан
впровадження інвестиційних проектів.

42.

Інформування Запорізького обласного управління
водних ресурсів про стан оформлення договорів
оренди
Інформування Департаменту агропромислового
розвитку ОДА про стан будівництва, реконструкції
тваринницьких ферм
Інформування Департаменту агропромислового
розвитку ОДА про використання земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної
власності без оформлення відповідних прав
Інформування Департаменту агропромислового
розвитку ОДА щодо протоколу наради про вирішення
земельних питань
Інформування Департаменту агропромислового
розвитку ОДА про контроль за збереженням
меліоративних системі мереж водопостачання
протокол засідання робочої групи з питань координації
дій постійно діючих районних оперативних груп з
контролю за збереженням меліоративних систем і
мереж водопостачання
Інформування Департаменту агропромислового
розвитку ОДА щодо зберігання сільськогосподарської
продукції
Інформування Департаменту АПР ОДА щодо оптово відпускних цін на овочі та фруктів.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Інформування Департаменту АПР ОДА щодо
організації проведення продовольчих ярмарків.

державних адміністрацій листа
облдержадміністрації від 01.06.2012 № 08-23/1427
На виконання листа Міністерства АП України від
до 05 числа
09.10.2012 «№ 37-11-5-12/18758 щодо виконання
щокварталу
п.15 наказу Мінагрополітики від 02.04.2010 № 169
«Про план заходів щодо виконання доручення віцепрем’єр–міністра України Славути В.А.», листа
Департаменту АПР ОДА від 19.10.2012 № 0401/2162
На виконання листа Запорізького управління водних до 04 числа
ресурсів від 07.05.2015 № 02/990
щокварталь
но
На виконання факсограми Департаменту
до 05 числа
агропромислового розвитку ОДА від 27.01.205 № 23 щокварталь
но
На виконання доручення першого заступника
до 01 числа
голови ОДА від 05.09.2013 № 354
щомісяця

СПАССЬКА І.
КОЗАЧЕНКО В.
ХАЛЯВКА І.

СПАССЬКА І.
КОЗАЧЕНКО В.

На лист голови ОДА від 05.01.2016 № 08-32/0007

до 20 числа
щомісяця

Протокол засідання робочої групи з питань
координації дій постійно діючих районних
оперативних груп з контролю за збереженням
меліоративних систем і мереж водопостачання від
31/10/2016 № 3

до 30 числа
щомісяця

На факсограму першого заступника голови ОДА від
21.03.2016 № 08-02-07/2

до 20 числа
щомісяця

СПАССЬКА І.
КОЗАЧЕНКО В.

На виконання телеграми Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 13.012.2013
№ 11459/08-23
На лист облдержадміністрації від 10.02.2015 № 0823/0290 „Про надання інформації щодо проведення

щопонеділк
а

СПАССЬКА І.
КОЗАЧЕНКО В.

щопонеділк
а

СПАССЬКА І.
КОЗАЧЕНКО В.
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50.
51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.

Інформування щодо проведення моніторингу закладки
плодоовочевої продукції
Оперативна інформація щодо стану озимих культур

Інформування
управління
містобудування
та
архітектури Запорізької облдержадміністрації, щодо
роботи районного „комітету доступності”
Інформування
управління
містобудування
та
архітектури ОДА про надання інформації щодо
розроблення та затвердження Порядків залучення
замовників будівництва до пайової участі
Інформування
управління
містобудування
та
архітектури ОДА про надання інформації щодо
забезпечення району містобудівною документацією
Інформування облдержадміністрації щодо виконання
заходів по забезпеченню безпеки громадян, захисту
об’єктів інфраструктури та своєчасного реагування на
можливі надзвичайні ситуації
Інформування облдержадміністрації про хід виконання
заходів з ліквідації наслідків можливих несприятливих
погодних умов зимового періоду 2019-2020 років

Інформування облдержадміністрації щодо рівня
грунтових вод та технічного стану
внутрігосподарських дренажних систем
Інформування облдержадміністрації щодо організації
забезпечення оповіщення населення
Інформування облдержадміністрації про проведення
у 2020 році об’єктових тренувань з питань цивільного
захисту

ярмарків”.
На виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 11.08.2013 № 31707/1/1-13
На виконання факсограми Департаменту
агропромислового розвитку ОДА від 23.10.2015
року № 205
На виконання Указу Президента України від
01.06.2005 № 900/2005 ”Про першочергові заходи
щодо створення сприятливих умов життєдіяльності
осіб з обмеженими фізичними можливостями”
На виконання протоколу № 12 Кабінету Міністрів
України від 13.02.2013 р. про стан реалізації Законів
України «Про регулювання містобудівної діяльності»
На виконання пункту 49.19. постанови Кабінету
Міністрів України від 27.02.2013 № 178
Протокольне рішення обласного
штабу від 29.01.2015 № 4

щосереди
щовівторка

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
БОРЖИНСЬКИЙ О.

протягом
кварталу

протягом
кварталу

оперативного

Розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 02.10.2019 № 478 "Про роботу
органів управління та сил цивільного захисту
області із запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими
несприятливими умовами осінньо-зимового періоду
2019-2020 років у Запорізькій області"
Лист ОДА від 15.01.2015 № 08-34/0063 "Про
надання інформації щодо технічного стану
дренажних систем"
Лист ОДА від 09.01.2018 № 08-29/0041 "Про
забезпечення оповіщення населення"
Лист ОДА від 15.01.2014 № 08-34/0078 "Про хід
проведення спеціальних об’єктових тренувань з
питань цивільного захисту та надання звітної

СПАССЬКА І.
КОЗАЧЕНКО В.

щоп`ятниці

до 10.03

щомісяця
до 05 числа
до 05.03
щомісяця
до 25 числа

СПАССЬКА І.
БОРЖИНСЬКИЙ О.
СУПТЕЛЯ М.
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60.

61.

62.

Інформування облдержадміністрації про виконання
заходів, пов’язаних із пропуском можливої весняної
повені та паводків у 2020 році:
- на етапі підготовки;
- на етапі проходження можливої весняної повені
та паводків
Інформування Михайлівської районної ради про хід
виконання Програми створення і використання
місцевого матеріального резерву для запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та їх наслідків на 2015-2019
роки
Інформування облдержадміністрації щодо програм
захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру

63.

Інформування облдержадміністрації щодо
готовності захисних споруд цивільного захисту

64.

Інформування ОДА про визначення форми управління
багатоквартирними будинками
Інформування ОДА про розробку місцевих програм
здешевлення кредитів для населення на впровадження
енергоефективних заходів
Інформування ОДА про рівень облаштування
багатоквартирних будинків індивідуальними
лічильниками води

65.

66.

67.

Інформування ОДА про перелік інвестиційних
проектів

68.

Інформування ОДА щодо забезпечення якісною
питною водою населених пунктів району

стану

інформації"
Рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від
29.11.2019 протокол № 11
до 08.02
до 12.04
Рішення Михайлівської районної ради від
23.07.2015 № 3 "Про Програму створення і
використання місцевого матеріального резерву для
запобігання, ліквідації НС техногенного і
природного характеру та їх наслідків на 2015-2019
роки" (зі змінами)
Рішення Запорізької обласної ради від 01.03.2018
№ 62 "Про затвердження обласної цільової
Програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2018-2022 роки"
Лист ОДА від 10.08.2015 № 04-07/0523 "Про стан
готовності захисних споруд цивільного захисту до
використання за призначенням"
Закон України «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку»
Доручення Кабінету Міністрів України від
27.07.2016 №27772/1/1-16
На виконання доручення КМУ від 16.08.2012
№11300/802/1-12 «Про систему критеріїв оцінки
стану впровадження реформ у регіонах», лист
Мінрегіону України 12.02.2015 №7/9-1494
На виконання рішення колегії Мінрегіону України
від 26.12.13 №104 «Про підсумки виконання завдань
у сфері будівництва»
На виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 31.01.14 №41095/213/1-10

до 20.01

СПАССЬКА І.
БОРЖИНСЬКИЙ О.
СУПТЕЛЯ М.

до 15.03

щомісяця
до 18 числа
щомісяця
до 01
щомісяця
до 01

СПАССЬКА І.
БОРЖИНСЬКИЙ О.
БАБАНІН В.

щоквартально
до 15

щоквартально
до 05 наст. за
звітним
щоквартально
СПАССЬКА І.
до 05 наст. за БОРЖИНСЬКИЙ О.
звітним
БАБАНІН В.
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69.

70.

71.
72.

73.
74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Інформування ОДА про фінансування заходів з
будівництва та реконструкції мереж водопостачання та
водовідведення
Інформування ОДА про кількість черговиків, яких
внесено до Єдиного державного реєстру
Інформування ОДА про запобіганням аваріям на
внутрішньо-будинкових газових мережах
Інформування ОДА про виконання Регіональної
програми розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро
Запорізької області
Інформування ОДА про обсяг надходження коштів
пайової участі, які надійшли до місцевого бюджету
Інформування облдержадміністрації щодо надання
шефської допомоги військовим частинам ЗСУ, НГУ та
Державної прикордонної служби України
Інформування голови РДА щодо надання шефської
допомогу закріпленим військовим частинам ЗСУ та
НГУ, які дислокуються на території області
Інформування облдержадміністрації та
облвійськкомату щодо організації військового обліку
на території Запорізької області у 2019 році
Інформування облдержадміністрації щодо організації
підготовки та проведення мобілізації на території
Запорізької області
Інформування голови РДА щодо організації підготовки
та проведення мобілізації на території Михайлівського
району
Інформування облдержадміністрації щодо проведення
призову громадян України на строкову військову
службу в квітні-червні й жовтні-грудні 2019 року
Інформування голови РДА щодо проведення призову
громадян України на строкову військову службу в
квітні-червні й жовтні-грудні 2019 року

На виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 10.01.13 №41095/186/1-10
На виконання постанови КМУ від 11.03.2011 №238
«Про Єдиний державний реєстр громадян, які
потребують поліпшення житлових умов»
На виконання доручення КМУ від 23.01.09
№63643/9/1-08
На виконання рішення Запорізької обласної ради від
28.03.2013 №26 "Про Регіональну програму
розвитку водного господарства та екологічного
оздоровлення басейну річки Дніпро Запорізької
області на період до 2021 року
На виконання доручення КМУ від 25.09.17
№32902/29/1-17
Розпорядження голови ОДА від 26.10.2017 р. № 570

щоквартально
до 04 наст. за
звітним
щомісячно до
05
щоквартально
до 15 ост. звіт.
щоквартально
до 02 наст. за
звітним
щоквартально
до 20 ост. звіт.
до 03.01

ТИМКІВ О.
ШЕМЕТ М.

Розпорядження голови РДА від 15.11.2017 р. № 335
до 03.01
Розпорядження голови ОДА від 15.05.2018 р. № 248
до 10.01
Розпорядження голови ОДА від 24.04.2018 р. № 217
до 15.01

ТИМКІВ О.
ШЕМЕТ М.

Розпорядження голови РДА від 16.05.2018 р. № 117
до 15.01
Розпорядження голови ОДА від 12.02.2019 р. №78
до 15.01
Розпорядження голови РДА від 20.02.2019 № 39
до 15.01

ТИМКІВ О.
ШЕМЕТ М.
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81.

82.

83.
84.

85.

86.

87.

88.
89.

Інформування райради щодо виконання заходів
програми забезпечення громадської безпеки і
профілактики злочинності на території
Михайлівського району та розвитку матеріальнотехнічної бази Михайлівського відділення поліції
Василівського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Запорізькій області на 20192020 роки
Інформування облдержадміністрації щодо шефської
допомоги військовим частинам та відбору громадян на
військову службу за контрактом
Інформування голови РДА щодо забезпечення відбору
кандидатів на військову службу за контрактам
Інформування облдержадміністрації щодо протидії
злочинності та профілактики правопорушень,
забезпечення публічної безпеки та порядку на
території Запорізької області на 2018-2021 роки
Інформування голови РДА щодо організації
військового обліку на території Михайлівського
району у 2019 році
Інформування облдержадміністрації щодо
забезпечення відбору кандидатів на військову службу
за контрактом
Інформування облдержадміністрації та Василівського
міжрайонного відділу Управління Служби безпеки
України в Запорізькій області щодо графіку чергування
по Михайлівській РДА на наступний тиждень
Забезпечення та контроль реалізації заходів із
запобігання корупції в РДА
Інформування голови РДА про виконання плану заходів
із запобігання корупції у державному органі на 2018 –
2020 роки

Рішення Михайлівської районної ради від
21.12.2018 р. № 2
до 20.01

Протокольне доручення за підсумками наради в
ОДА від 15.03.2016 р. № 1
Розпорядження голови РДА від 03.07.2017 р. № 172

до 25.01
до 24.01

Розпорядження голови ОДА від 25.07.2018 р. № 388
до 07.02
Розпорядження голови РДА від 24.05.2018 р. № 132
до 10.02
Розпорядження голови ОДА від 14.06.2017 р. № 280
до 25.03
Протокольне доручення за підсумками наради в
ОДА від 13.08.2016 р. № 1

щосереди

Закон України "Про запобігання корупції"

постійно

Закон України «Про запобігання корупції»,
розпорядження голови РДА від 16.01.2018 № 11
«Про
затвердження
Плану
заходів
щодо
забезпечення виконання вимог Закону України «Про
запобігання
корупції»
та
здійснення
антикорупційних дій у Михайлівській районній
державній адміністрації Запорізької області на 2018 –

до
05.03.2019

ТИМКІВ О.
ШЕМЕТ М.
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90.

Інформування ОДА про стан оплати праці в області та
виконання завдань щодо забезпечення погашення
заборгованості із заробітної плати

91.

Інформування ДСЗН ОДА про укладання колективних
договорів і угоди

2020 роки»
Розпорядження голови ОДА від 11.06.2009р. № 194
«Про стан оплати праці в області та виконання
завдань щодо забезпечення погашення
заборгованості із заробітної плати»
Лист ГУПСЗН від 19.06.06р. № 87/06/02-04 «Про
колективні договори і угоди»

92.

Інформування ДСЗН ОДА про організацію роботи у
сфері зайнятості

Розпорядження голови ОДА від 28.01.2010р. № 21
«Про організацію роботи у сфері зайнятості»

93.

Аналіз стану харчування учнів в КЗ «Пришибська
ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М.А.Шаламова» та
інформування Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
Повне охоплення дітей шкільного віку навчанням КЗ
«Пришибська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М.А.Шаламова».

На виконання Постанови Кабінету Міністрів
України від 01.02.2013 № 5126/4/1-12 та Порядку
організації харчування дітей

94.

95.
96.

97.
98.

99.

Охоплення дошкільною освітою не менше 72 % дітей
та 100 % дітей-п’ятирічок на підпорядкованій території
Моніторинг мовно-етничних проблем району та
інформування Департаменту культури, туризму,
національностей та релігій облдержадміністрації
Забезпечення режиму роботи ЗЗСО відповідно до
потреб населення
Аналіз порушень законодавства про свободу совісті та
віросповідання та інформування
Департаменту
культури, туризму, національностей та релігій
облдержадміністрації.
Надання інформації до відділу опіки, піклування та
усиновлення ССД Запорізької ОДА про захист прав та
законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених

щокварталь
но до 5
числа за
кварталом
щокварталь
но до 5
числа за
кварталом
щокварталь
но до 10
числа за
кварталом
протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
ПРИСТУПА Л
ПЕРЕСИПКІН А.

СПАССЬКА І.
БОЛОТОВА Л.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки
України від 22.12.2009 № 1175 «Про вдосконалення
контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків
шкільного віку», з метою забезпечення здобуття
дітьми району віком від 6 до 18 років повної
загальної середньої освіти
На виконання Закону України «Про дошкільну
освіту»
На виконання Постанови Кабінету Міністрів
України від 03.05.2014 № 15796/1/1-14

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
БОЛОТОВА Л.

протягом
кварталу
щомісяця
до 25 числа

СПАССЬКА І.
БОЛОТОВА Л.

З метою забезпечення рівного доступу громадян до
здобуття якісної освіти
На виконання Постанови Кабінету Міністрів
України від 13.10.2014 № 102

протягом
року
щомісяця
до 25 числа

СПАССЬКА І.
БОЛОТОВА Л.
СПАССЬКА І.
БОЛОТОВА Л.

Наказ начальника служби у справах дітей ОДА №
01-09/24 від 15.03.2018

щомісячно
до 01 числа
місяця

СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л.
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100.

101.

102.
103.

батьківського піклування
Надання інформації до ССД Запорізької ОДА про
призначення і виплату державної соціальної допомоги
на прийомних дітей та дітей-вихованців, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам
Надання інформації до відділу профілактичної роботи
ССД Запорізької ОДА про захист прав та законних
інтересів дітей
Надання інформації до ССД Запорізької ОДА про
проведення рейдів „Вулиця”, „Вокзал”
Інформування ОДА про моніторинг функціонування
центрів надання адміністративних послуг

104. Інформування ОДА про виконання Закону України
«Про адміністративні послуги»
105. Інформування Департаменту соціального захисту
населення ОДА про роботу центру надання
адмінпослуг
106. Інформування ОДА про діяльність центрів надання
адміністративних послуг у Запорізькій області
107. Інформування ОДА про організацію надання
адміністративних послуг
108. Інформування Михайлівського РС УДМС України про
взаємодію з ЦНАП та органами місцевого
самоврядування

109. Проведення щомісячного поновлення бази даних

Лист Міністерства соціальної політики від
21.02.2012 № 1926/0/14-12/57

щомісячно
до 01 числа
місяця

СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л.

Наказ начальника служби у справах дітей ОДА
№ 01-09/24 від 15.03.2018

щокварталь
но до 01

СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д

Наказ начальника служби у справах дітей ОДА
№ 01-09/30 від 14.03.2017
На виконання листа Запорізької ОДА від
21.05.2014 № 03577/08-21 «Про моніторинг
функціонування центрів надання адміністративних
послуг»
На виконання п. 19 Доручення Кабінету Міністрів
України від 14.12.2012 № 48689/1/1-12 до п.
Доручення Президента України від 06.09.2012
«Про адміністративні послуги»
На виконання листа ОДА від 16.10.2013 № 0835/3170 «Про створення центрів надання
адміністративних послуг»
На виконання розпорядження голови ОДА від
19.04.2017 № 176 «Про діяльність центрів надання
адміністративних послуг у Запорізькій області»
На виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 01.08.2016 № 48689/280/1-12 щодо
організаційних питань діяльності центрів надання
адміністративних послуг
На виконання доручення УДМС України від
08.02.2017 року № Д/21/1-17 щодо налагодження
взаємодії з ЦНАП та органами місцевого
самоврядування в частині оформлення та видачі
паспорта громадянина України у формі картки і
паспорта громадянина України для виїзду за
кордон
Відповідно до Закону України “Про Державний

щокварталь
но до 27
щоквартально
до 20 числа

СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СПАССЬКА І.
ГОРЛАКОВ О.

щоквартальн
о до 10 числа
за звітн.
періодом
щомісячно
до 28 числа

СПАССЬКА І.
ГОРЛАКОВ О.

щоквартальн
о до 23 числа
зв. періоду
щоквартальн
о до 10 числа
звітн.
періоду
щомісячно
до 30 числа

СПАССЬКА І.
ГОРЛАКОВ О.

СПАССЬКА І.
ГОРЛАКОВ О.

СПАССЬКА І.
ГОРЛАКОВ О.
СПАССЬКА І.
ГОРЛАКОВ О.

СТАРОКОЖКО А.

14

щомісяця

ДОВБНЯ О.
ДЕНИСЕНКО С.

за
необхідніст
ю
постійно

СТАРОКОЖКО А.
ДОВБНЯ О.
ДЕНИСЕНКО С.
ДОВБНЯ О.Л.
ДЕНИСЕНКО С.

Відповідно до Закону України “Про Державний
реєстр виборців” стаття 19

за
надходженн
ям

СТАРОКОЖКО А.
ДОВБНЯ О.
ДЕНИСЕНКО С.

116. Виконання плану робіт комплексної системи захисту
інформації (КСЗІ)
117. Забезпечення візуального та автоматизованого
контролю повноти і коректності персональних даних
Державного реєстру виборців

Відповідно до Закону України “Про Державний
реєстр виборців” ст. 11
Відповідно до Закону України “Про Державний
реєстр виборців”

постійно

СТАРОКОЖКО А.
ДЕНИСЕНКО С.
СТАРОКОЖКО А.
ДОВБНЯ О.
ДЕНИСЕНКО С.

118. Інформування ОДА про кількісний склад державних
службовців (форма звітності КСДС (квартальна))

Наказ Нацдержслужби від 21.10.2016 № 223 «Про
затвердження форми звітності КСДС (квартальна)
«Звіт про кількісний склад державних службовців»
та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 14.11.2016 за №
1477/29607
Наказ Нацдержслужби від 24.01.2014 № 10 «Про
затвердження Положення про здійснення

110.

111.
112.
113.
114.
115.

Реєстру на підставі відомостей, отриманих від
Михайлівського РС УДМС, України в Запорізькій
області, ОМС, РАЦСу Михайлівського районного
управління юстиції Запорізької області,
Михайлівського районного суду Запорізької області,
Територіального медичного об’єднання
Михайлівського району, Михайлівського
психоневрологічного інтернату.
Підготовка та формування запитів до суб’єктів
подання відомостей періодичного поновлення з метою
уточнення персональних даних Реєстру.
Формування наказів та звернень щодо внесення змін
до бази даних АІТС ДРВ.
Виконання доручень Розпорядника Реєстру щодо
внесення змін до бази реєстру.
Погодження звернень інших відділів ДРВ щодо зміни
виборчої адреси виборців.
Вивчення матеріалів, викладених на офіційному сайті
ДРВ ЦВК, участь у роботі форуму на цьому сайті.
Розгляд запитів та звернень громадян
Формування розпоряджень та звернень за заявами
виборців

119. Інформування ОДА та Міжрегіонального управління
Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій

реєстр виборців” стаття 17, 22

Відповідно до Закону України “Про Державний
реєстр виборців”
Відповідно до Закону України “Про Державний
реєстр виборців”

постійно

до
07.01.2020

до
20.03.2020

СТАРОКОЖКО А.
ТИХОНОВА О.
ХАЛО І.
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областях про здійснення моніторингу
працевлаштування та перебування на державній службі
магістрів

120. Інформування ОДА про звільнення осіб за корупційні
правопорушення
121. Інформування ОДА про чисельність працівників

122. Інформування ОДА про перелік державних органів,
установ та організацій, посади керівних працівників і
спеціалістів яких віднесені до посад державних
службовців

123. Інформування ОДА про видатки на навчання посадових
осіб органів місцевого самоврядування
124. Інформування
Михайлівської
районної
філії
Запорізького обласного центру зайнятості про
зайнятість і працевлаштування громадян, що мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за
2019 рік

125. Інформування Запорізького обласного відділення
Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та
працевлаштування інвалідів (форма 10-ПІ)

моніторингу працевлаштування та перебування на
державній службі або службі в органах місцевого
самоврядування магістрів за спеціальностями галузі
знань «Державне управління» за державним
замовленням», зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 12.02.2014 за № 282/25059
до
Лист ОДА від 04.03.2014 № 01493/08-36 «Про
10.03.2020
звільнення осіб за корупційні правопорушення»
до
Листи Міністерства фінансів України від 21.03.2016
10.01.2019
№ 31-08040-11-5/8020 щодо підвищення
ефективності управління державними фінансами,
ОДА від 06.04.2016 № 02216/08-20
до
СТАРОКОЖКО А.
Наказ Нацдержслужби від 08.04.2014 № 43 «Про
ТИХОНОВА О.
затвердження Порядку ведення переліку державних 20.02.2020
ХАЛО І.
органів, установ та організацій, посади керівних
працівників і спеціалістів яких віднесені до посад
державних
службовців»,
зареєстрований
в
Міністерстві юстиції України 16.06.2014 за №
628/25405
до
Доручення Прем’єр-міністра України від 26.11.2013
05.02.2020
№ 44613/1/1-13
Закон України «Про зайнятість населення», наказ
до
Міністерства соціальної політики України від 01.02.2020
16.05.2013 № 271 «Про затвердження Порядку
надання роботодавцями територіальним органам
Державної служби зайнятості інформації про
зайнятість та працевлаштування громадян, що
мають
додаткові
гарантії
у
сприянні
працевлаштуванню», зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 31.05.2013 за № 841/ 23373
Постанова КМУ від 31.01.2007 № 70 «Про до 01.03.2020
реалізацію статей 19, 20 Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні»», наказ Міністерства праці та соціальної
політики України від 10.02.2007 № 42 «Про
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126. Інформування ОДА про наявність вакантних посад
державних службовців
127. Інформування Михайлівського РЦЗ Запорізької області
про наявність вакансій

128. Інформування Михайлівського РВК Запорізької області
про ведення персонального обліку
військовозобов’язаних та призовників:
прийняття на роботу або звільнення з роботи;
зміна облікових даних (у разі наявності);
призначення, переміщення і звільнення керівного
складу та осіб, відповідальних за ведення військового
обліку;
129. Сприяння правильному застосуванню законодавства в
райдержадміністрації
130. Забезпечення виконання п. 2 розпорядження голови
райдержадміністрації № 22 від 23.01.2017 року

131. Забезпечення виконання розпорядження голови

затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт
про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та
Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування
інвалідів»»
Закон України «Про державну службу», лист ОДА
від 16.01.2017 № 08-36/0076 «Про надання
щомісячної інформації щодо вакантних посад»
Закон України «Про зайнятість населення», наказ
Міністерства соціальної політики України від
31.05.2013 № 316 «Про затвердження форми
звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу
силу (вакансії)» та Порядку її подання»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України
17.06.2013 за № 988/23520
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016
№ 921 «Про затвердження Порядку організації та
ведення військового обліку призовників і
військовозобов’язаних»

Посадова інструкція головного спеціаліста –
юрисконсульта апарату районної державної
адміністрації, затвердженої керівником апарату
районної державної адміністрації 02.04.2018 року
Розпорядження голови районної державної
адміністрації № 22 від 23.01.2017 року «Про
здійснення моніторингу регулювання земельних
відносин, раціонального використання та охорони
земель у Михайлівському районі Запорізької
області»
Розпорядження голови районної державної

щомісячно
до 01 числа
не пізніше
ніж через
3 робочі дні з
дати
відкриття
вакансії
СТАРОКОЖКО А.
ТИХОНОВА О.
ХАЛО І.
у 7-денний
строк;
щомісяця
до 5 числа;
у 7-денний
строк;
постійно

ТИМКІВ О.
НОВІКОВА М.

постійно

ТИМКІВ О.
НОВІКОВА М.

постійно

СТАРОКОЖКО А.
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райдержадміністрації від 18.05.2018 року № 122 в
частині інформаційного наповнення розділів
«Нормативно-правова база» та «Порядок оскарження
рішень райдержадміністрації» офіційного веб-сайту
райдержадміністрації
132. Здійснення державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань. Ведення Єдиного державного реєстру.
Формування та ведення реєстраційних справ
133. Формування та ведення реєстраційних справ
нерухомого майна
134. Організаційне забезпечення проведення особистого
прийому головою райдержадміністрації
135. Організаційне забезпечення проведення особистих
виїзних прийомів головою та заступниками голови
райдержадміністрації
136. Організаційне забезпечення проведення прямих
«гарячих» телефонних ліній головою та заступниками
голови райдержадміністрації

137. Надання Головному управлінню юстиції переліку
розпоряджень, виданих протягом попереднього місяця

138. Надання облдержадміністрації сканкопій
розпоряджень голови райдержадміністрації

адміністрації від 15.05.2018 року № 122 «Про
роботу офіційного веб-сайту районної державної
адміністрації»

НОВІКОВА М.

Відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань»

постійно

СПАССЬКА І.
БУРЦЕВА С.

Відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та іх
обтяжень»
На виконання Указу Президента України від
07.02.2008р. № 109/2008 „Про першочергові заходи
щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування”, розпорядження голови
райдержадміністрації
- від 17.05.2018 № 118 «Про розгляд звернень
громадян»,
- від 24.09.2018 № 254 „Про внесення змін до
розпорядження голови райдержадміністрації від
14.04.2016 № 103 «Про затвердження графіків
особистих прийомів громадян керівництвом
Михайлівської райдержадміністрації”;
- від 24.01.2019 № 13 «Про підсумки роботи зі
зверненнями громадян у 2018 році та основні
напрямки роботи у 2019»
Постанова Кабінету Міністрів України від
28.12.1992 №731 «Про затвердження Положення
про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої
влади» (зі змінами)
На виконання листа облдержадміністрації від
20.01.2016 № 08-45/0177 «Про надання копій
розпоряджень до облдержадміністрації»

постійно

СПАССЬКА І.
БУРЦЕВА С.

1,3 вівторок
місяця

СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ГРИЦЮК А.
СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ГРИЦЮК А.
СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ГРИЦЮК А.

протягом
кварталу
протягом
кварталу

щомісяця
до 05

СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.

щомісяця до
10

СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.

18

139. Інформування відділу роботи зі зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації щодо:
задоволення запитів на публічну інформацію;
- підсумків роботи зі зверненнями громадян
140. Щоденне експрес-інформування ОДА про найважливіші
події суспільно-політичного та соціально-економічного
життя району
141. Інформування ОДА про резонансні та надзвичайні події
на території району
142. Інформування ОДА про перелік прогнозованих подій
суспільно-політичного та соціально-економічного життя
району на наступний тиждень
143. Інформування ОДА про діяльність районних осередків
політичних партій

Лист ОДА від 23.01.2014 № 08-27/215 «Про надання
звітів про задоволення запитів на публічну
інформацію та затверджених форм письмових
запитів»
Розпорядження голови ОДА від 11.03.2013 №105
«Про систему інформування обласної державної
адміністрації»

144. Інформування ОДА про осіб, які впливають на
формування суспільно-політичної та соціальноекономічної ситуації на території
145. Інформування ОДА про висвітлення діяльності місцевих
органів виконавчої влади у ЗМІ

На виконання листа облдержадміністрації від
09.02.2017 № 01-04-17/77 «Про лідерів громадської
думки»
Розпорядження голови ОДА від 29.04.2015 №141
щоквартально СТАРОКОЖКО А.
«Про висвітлення діяльності місцевих органів
до 30 числа
ЗЕЗУЛЬ І.
виконавчої влади у засобах масової інформації»
ост. місяця
ШПИРНА О.
На виконання наказу МОН України від 10.12.2003
Березень
СПАССЬКА І.
№811 «Про затвердження Положення про ІВС
БОЛОТОВА Л.
«Освіта» та Порядку замовлення, видачі та обліку
документів про освіту державного зразка»

146. Інформування управління освіти і науки Запорізької
обласної державної адміністрації про формування
районної бази даних для замовлення документів про
освіту

щомісяця до
03
щокварталу
до 10
щоденно до
14.45

СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ГРИЦЮК А.

невідкладно
СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
щоп’ятниці до
ПАВЛІЧЕНКО О.
11.00
щоквартально
до 5 числа
наст. місяця
щоквартально СТАРОКОЖКО А.
до 15 числа
ЗЕЗУЛЬ І.
наст. місяця ПАВЛІЧЕНКО О.

ІІІ. Заходи на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019 рік
1.

Виконання заходів по соціальному захисту ветеранів
війни та надання їм статусу

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.04
№ 03-2/650-05-12

протягом
кварталу

2.

Поліпшення стану пенсійного забезпечення населення
району

протягом
кварталу

3.

Соціальний захист осіб з обмеженими фізичними
можливостями

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.04
№ 312 «Про додаткові заходи щодо поліпшення
пенсійного забезпечення громадян»
Розпорядження Президента України від 03.12.03 №
397/2003 «Про додаткові заходи щодо соціального

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
ПРИСТУПА Л.
ГУК О.
СПАССЬКА І.
ПРИСТУПА Л.
ЗДОРИК С.
СПАССЬКА І.
ПРИСТУПА Л.
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4.

Призначення населенню соцдопомог та субсидій

5.

Реєстрація та призначення допомоги переселенцям

6.

Проведення заходів по оздоровленню дітей, протидії
насильству у сім’ї та соцзахист багатодітних сімей
Соціальний захист дітей, запобігання дитячої
бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми
правопорушень, захист прав, свобод і законних
інтересів дітей
Забезпечення додержання вимог законодавства щодо
встановлення опіки та піклування над дітьми, їх
усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного
типу, прийомні сім’ї

7.

8.

9.

Робота в Єдиному електронному банку даних дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і
громадян, які бажають взяти їх на виховання та
Єдиного електронного банку даних дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах

10.

Ведення Реєстру житла та майна дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування

захисту осіб з обмеженими фізичними
можливостями», постанова Кабінету Міністрів
України від 22.02.06 № 187 «Про затвердження
порядку забезпечення санаторно-курортними
путівками деяких категорій громадян»
Закон України від 01.06.2000 № 1786-111 «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім'ям», положення про порядок призначення
субсидій, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 21 жовтня 1995р.
розпорядження № 848
Постанова КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік
осіб, які переміщуються з т тимчасово окупованих
територій та проведення АТО»
ЗУ «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про
попередження насильства в сім’ї»
Закон України „Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування”; Закон
України „Про охорону дитинства”
Постанова Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 р. № 866 „Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини”, постанова Кабінету Міністрів України від
08.10.2008 р. № 905 „Про затвердження Порядку
провадження діяльності з усиновлення та
здійснення нагляду за дотриманням прав
усиновлених дітей”
Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді
та спорту від 28.04.2007 N 1386 «Про ведення
Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, і
громадян, які бажають взяти їх на виховання, та
Єдиного електронного банку даних дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах»
Указ Президента України від 11.07.2005 р. №
1086/2005 „Про першочергові заходи щодо захисту

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
ПРИСТУПА Л.
БУРЦЕВА В.

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л.

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л.

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л.

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
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11.

12.

13.

прав дітей” та від 04.05.2007 р. № 376/2007 „ Про
додаткові заходи щодо захисту прав та законних
інтересів дітей”, наказ ОДА від 11.12.2007 №229
„Про посилення захисту житлових прав
неповнолітніх”
Моніторинг містобудівної документації
На виконання Указу Президента України від
Михайлівського району
13.05.97 №422/97 "Про пріоритетні завдання у сфері
містобудування"
Виконання заходів по районній Програмі «Питна вода
Згідно з рішенням районної ради від 22.12.2016
Михайлівського району» на 2017 – 2022 роки»
року №9 Про затвердження Програми «Питна вода
Михайлівського району» на 2017 – 2022 роки»
Здійснення моніторингу соціально-політичної ситуації на З метою визначення проблемних питань розвитку
територій та їх вирішення, внесення коректив до
території району
соціально-економічних паспортів територій

СИЧОВА Л.

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
БОРЖИНСЬКИЙ О.

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
БОРЖИНСЬКИЙ О.
БАБАНІН В.
СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ПАВЛІЧЕНКО О.

протягом
кварталу

ІV. Перелік питань щодо підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації
1. Про направлення дітей в дитячі інтернатні заклади

2. Про встановлення та припинення опіки та піклування

3. Про надання статусу дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування
4. Про вирішення питань щодо житла неповнолітніх

Постанова Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 р. №866 „Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини”, Положення про службу у справах дітей
Михайлівської районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови РДА від
27.09.2007 №507
Постанова Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 р. №866 „Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини”
Постанова Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 р. №866 „Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини”
Постанова Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 р. №866 „Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини”, розпорядження голови РДА від 19.12.2008
№533 „Про затвердження складу та положення
комісії з питань захисту прав дитини при

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л.

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л.

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л.

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л.
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5. Про призначення (переведення) на посаду
6. Про звільнення з посади

7. Про встановлення надбавки за вислугу років:
М. ШЕМЕТ, 07 р., 21%, з 10.01.2020;
Л. ПОЛІОН, 12 р., 36%, з 17.03.2020

8. Про надання відпусток, відкликання з відпустки

9. Про відрядження

Михайлівській РДА”
Кодекс законів про працю України, Закони України
«Про державну службу», «Про місцеві державні
адміністрації», «Про очищення влади»,
розпорядження голови РДА від 01.06.2018 № 136
«Про затвердження Положення про відділ кадрової
роботи апарату Михайлівської районної державної
адміністрації Запорізької області»
Закон України «Про державну службу», постанова
Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229
«Про затвердження Порядку обчислення стажу
державної служби», розпорядження голови РДА від
01.06.2018 № 136 «Про затвердження Положення
про відділ кадрової роботи апарату Михайлівської
районної державної адміністрації Запорізької
області»
Кодекс законів про працю України, Закони України
«Про державну службу», «Про відпустки»,
постанови Кабінету Міністрів України від
06.04.2016 № 270 «Про затвердження Порядку
надання державним службовцям додаткових
оплачуваних відпусток», від 25.03.2016 № 230 «Про
затвердження Порядку відкликання державного
службовця із щорічної відпустки», розпорядження
голови РДА від 29.12.2018 № 141-к «Про
затвердження графіка відпусток на 2019 рік», від
01.06.2018 № 136 «Про затвердження Положення
про відділ кадрової роботи апарату Михайлівської
районної державної адміністрації Запорізької
області», наказ керівника апарату РДА від
29.12.2018 № 107-к «Про затвердження графіка
відпусток на 2019 рік»
Закон України «Про державну службу», наказ
Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59
«Про затвердження Інструкції про службові
відрядження в межах України та за кордон»,
розпорядження голови РДА від 01.06.2018 № 136

протягом
кварталу

СТАРОКОЖКО А.
ТИХОНОВА О.
ХАЛО І.

протягом
кварталу

протягом
кварталу

протягом
кварталу

СТАРОКОЖКО А.
ТИХОНОВА О.
ХАЛО І.

22

10. Про упорядкування документів та передачу їх на
зберігання у 2020 році

11. Про затвердження плану роботи райдержадміністрації
на ІІ квартал 2020 року

«Про затвердження Положення про відділ кадрової
роботи апарату Михайлівської районної державної
адміністрації Запорізької області»
Закон України „Про Національний архівний фонд та
архівні установи”, Основні правила роботи
державних архівів України, Правила роботи
архівних
підрозділів органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій
На виконання розпорядження голови
райдержадміністрації від 20.05.2019 № 105 «Про
Регламент Михайлівської районної державної
адміністрації»

протягом
кварталу

СТАРОКОЖКО А.
СИДОРЕНКО О.

березень

СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ШПИРНА О.

щокварталу

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
СІМЧЕНКО О.

щомісячно

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
СІМЧЕНКО О.

щомісячно

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
СІМЧЕНКО О.
СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
СІМЧЕНКО О.

V. Засідання координаційних рад, комісій, нарад, семінарів-нарад підрозділу
1.

Постійно діюча районна комісія з питань поводження
з безхазяйними відходами

2.

Районна Координаційна рада з питань розвитку
підприємництва

3.

Робоча група з питань ліквідації незаконної торгівлі у
Михайлівському районі

4.

Робоча група щодо моніторингу ситуації з питань
додержання санітарних правил, правил торгівлі
законодавства про захист прав споживачів на
території Михайлівського району

5.

Робоча група з питання проведення моніторингу
стану обслуговування приміських та міжміських
внутрішньо обласних автобусних маршрутах
загального користування, які проходять по території
Михайлівського району

Розпорядження голови РДА від 18.11.09 №463
«Про створення постійно діючої районної комісії з
питань поводження з безхазяйними відходами» (із
змінами)
Розпорядження голови РДА від 18.11.09 №464
«Про створення районної Координаційної ради з
питань розвитку підприємництва та затвердження
її складу» (із змінами)
Розпорядження голови РДА від 01.08.2017 № 210
"Про створення робочої групи з питань ліквідації
незаконної торгівлі у Михайлівському районі"
Розпорядження голови РДА від 26.06.2017 № 170
«Про створення робочої групи щодо моніторингу
ситуації з питань додержання санітарних правил,
правил торгівлі законодавства про захист прав
споживачів на території Михайлівського району»
Розпорядження голови РДА №396 від 27.12.2017
року «Про підвищення рівня безпеки руху та якості
послуг при перевезенні пасажирів автомобільним
транспортом на приміських та міжміських
внутрішньо обласних маршрутах загального
користування, що проходять по території

щомісячно

щокварталу

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
ХАЛО В.
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6.

Робоча група з питань аналізу використання паливноенергетичних ресурсів підпорядкованими
бюджетними установами

7.

Проведення засідань земельної комісії щодо
визначення розміру збитків, заподіяних власникам
землі та землекористувачам

8.

Засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС

9.

Проведення засідання комісії з питань захисту прав
дитини при Михайлівській районній державній
адміністрації

10.

Засідання комісії з питань призначення соцдопомог та
субсидій

11.

Семінар – нарада з відповідальними особами сільських
рад з питань соціального захисту населення відповідно
до змін законодавства
Організація роботи ЕК архівного відділу
райдержадміністрації

12.

13.

Засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту

14.

Інформування населення про умови прийому до ВНЗ,

Михайлівського району»
Розпорядження голови РДА від 14.12.2012 року
№607 «Про створення районної робочої групи з
питання аналізу використання паливноенергетичних ресурсів підпорядкованими
бюджетними установами»
На виконання Розпорядженням голови РДА від
15.11.20212 № 559 "Про районну комісію щодо
визначення розміру збитків, заподіяних власникам
земельних ділянок"
Відповідно до положення про місцеву комісію з
питань ТЕБ та НС, затвердженого розпорядженням
голови РДА від 19.04.2016 № 111
Постанова Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 р. №866 „Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини”
Постанова КМУ від 24.02.2003 №250 «Про
затвердження Порядку призначення і виплати
державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям»
В зв’язку зі змінами діючого законодавства
Закон України „Про Національний архівний фонд та
архівні установи”, Основні правила роботи
державних архівів України, Правила роботи
архівних
підрозділів органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій
На виконання
наказу відділу освіти, молоді та
спорту Михайлівської РДА від 15.03.2013 №108
«Про затвердження Положення про колегію відділу
освіти, молоді та спорту Михайлівської РДА та
склад колегії відділу освіти, молоді та спорту
Михайлівської РДА»
На виконання наказу обласного управління освіти і

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
ХАЛО В.

по мірі
надходженн
я заяв

СПАССЬКА І.
КОЗАЧЕНКО В.

протягом
кварталу

ТИМКІВ О.
СУПТЕЛЯ М.

щомісяця

СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л.

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
ПРИСТУПА Л
БУРЦЕВА В.

лютий
протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
ПРИСТУПА Л
ЛЯКІШЕВА Н.
СТАРОКОЖКО А.
СИДОРЕНКО О.

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
БОЛОТОВА Л.

протягом

СПАССЬКА І.
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реєстрацію осіб, які будуть складати у 2020 ЗНО,
порядок проведення ЗНО 2020.

15.

16.

17.

Інструктивні наради з питань організованого
закінчення навчального року та проведення ДПА у
2020 році
Про підсумки навчальних досягнень учнів
загальноосвітніх навчальних закладів району за І
семестр 2019/2020 навчального року
Засідання конкурсної комісії апарату Михайлівської
районної державної адміністрації Запорізької області

18.

Засідання дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ апарату Михайлівської районної
державної адміністрації Запорізької області

19.

Засідання комісії по впорядкуванню нормативноправових актів

20.

Засіданні Михайлівської районної міжвідомчої
координаційно – методичної ради з питань правової
освіти населення.

21.

Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду
звернень громадян при голові райдержадміністрації

науки Запорізької обласної державної адміністрації
та Дніпропетровського регіонального центру
оцінювання якості освіти від «Про спільні дії щодо
підготовки і проведення ЗНО в Запорізькій області»
З метою координації роботи навчально-виховних
закладів району з питань організованого закінчення
навчального року і проведення ДПА у 2020 році
З метою аналізу навчальних досягнень учнів
загальноосвітніх навчальних закладів району

кварталу

Л.БОЛОТОВА

березень

СПАССЬКА І.
Л.БОЛОТОВА

Закон України «Про державну службу», постанова
Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби», наказ
керівника апарату РДА від 07.08.2018 № 53-к «Про
конкурсну комісію»
Закон України «Про державну службу», наказ
Нацдержслужби від 03.03.2016 № 49 «Про
затвердження Порядку обліку та роботи з
дисциплінарними справами», наказ керівника
апарату РДА від 10.08.2018 № 54-к «Про
дисциплінарну комісію»
Розпорядження голови райдержадміністрації № 421
від 28.10.2009 р. «Про впорядкування нормативноправових актів райдержадміністрації»

при
оголошенні
конкурсу

Розпорядження голови районної державної
адміністрації № 22 від 18.01.2016 року «Про
створення Михайлівської районної міжвідомчої
координаційно – методичної ради з питань правової
освіти населення, затвердження її складу та
Положення про неї».
Розпорядження голови райдержадміністрації від
29.11.2017 № 355 «Про створення постійно діючої
комісії з питання розгляду звернень громадян при
голові райдержадміністрації та затвердження її
складу»

Січень

СПАССЬКА І.
Л.БОЛОТОВА
СТАРОКОЖКО А.
ТИХОНОВА О.
ХАЛО І.

у разі
СТАРОКОЖКО А.
відкриття
ТИХОНОВА О.
дисциплінар
ХАЛО І.
ного
провадження
протягом
кварталу

СТАРОКОЖКО А.
НОВІКОВА М.

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
НОВІКОВА М.

щомісяця

СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ГРИЦЮК А.
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22.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Обмін досвідом та надання консультативної
за окремим
Семінари-навчання для селищних, сільських голів,
допомоги
планом
секретарів виконкомів селищних, сільських рад,
керівників відділів та управлінь, працівників апарату
райдержадміністрації
VІ. Організаційно-масові заходи, проведення комплексних та цільових перевірок
Моніторинг роздрібних цін на основні продукти
Лист ОДА від 01.04.10 №08-20/0787 "Про надання
щосереди
харчування
інформації щодо моніторингу цін на основні
продовольчі товари"
Здійснення моніторингу та аналізу використання
Розпорядження голови РДА від 14.12.2012 №607
щомісячно
паливно-енергетичних ресурсів підпорядкованими
«Про створення робочої групи з питання аналізу
бюджетними установами
використання паливно-енергетичних ресурсів
підпорядкованими бюджетними установами»
Здійснення узагальненого моніторингу допорогових
Розпорядження голови ОДА від 03.03.2017 № 94
щомісяця
закупівель
«Про здійснення допорогових публічних
до 15 числа
закупівель у електронній системі «ProZoro»
Надання допомоги господарствам всіх форм власності
Розпорядження голови РДА від 24.01.2013 р. № 20
протягом
та приватним особам у впровадженні новітніх
„Про затвердження Положення про управління
кварталу
технологій вирощування сільськогосподарських
агропромислового розвитку Михайлівської районної
культур.
державної адміністрації Запорізької області”
Проведення перевірок роботи соціальних працівників
Відповідно до затвердженого графіку проведення
протягом
по обслуговуванню одиноких непрацездатних
перевірок
кварталу
громадян
Перевірка виконання заходів, передбачених на
Відповідно до наказу начальника управління та
протягом
підприємствах та організаціях з питань погашення
затвердженого графіка
кварталу
заборгованості заробітної плати
Положення про службу у справах дітей
Проведення профілактичних рейдів: „Діти вулиці”,
щомісяця за
Михайлівської
районної
державної
адміністрації,
„Літо”, „Канікули”, „Урок”, „Вокзал”, „Дозвілля”
графіком
затвердженого розпорядженням голови РДА від
02.10.2018 № 262
Участь у судових засіданнях
Судова повістка-повідомлення
за
викликом

9. Направлення до районного суду подання на
позбавлення батьківських прав громадян

Сімейний Кодекс України

протягом
кварталу

10. Виїзди до центрів соціально-психологічної реабілітації

Положення про службу у справах дітей

протягом

СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ШПИРНА О.

СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
СІМЧЕНКО О.
СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
ХАЛО В.
СПАССЬКА І.
ЛЕВЧУК Н.
СПАССЬКА І.
КОЗАЧЕНКО В.
СПАССЬКА І.
ПРИСТУПА Л.
ЛАКТІОНОВА Т.
СПАССЬКА І.
ПРИСТУПА Л.
ПЕРЕСИПКІН А.
СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л.
СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л.
СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л.
СПАССЬКА І.
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дітей

Михайлівської районної державної адміністрації,
затверджене розпорядженням голови РДА від
02.10.2018 № 262
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

кварталу

ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л.

лютий

12. Перевірка організації виховної роботи в КЗ
«Пришибська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.А.Шаламова», КЗ
«Бурчацька ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя радянського Союзу
Є.І.Носаль», КЗ «Дитячий центр» Михайлівської
районної ради ЗОР
13. Надання методичної допомоги населенню району з
питань отримання довгострокового пільгового кредиту
через фонд "Сільське подвір’я"
14. Контроль за виконанням плану облаштування об’єктів
житлового, громадського та іншого призначення щодо
забезпечення безперешкодного доступу до них осіб з
обмеженими фізичними можливостями
15. Забезпечення
протипожежного
захисту
місць
проведення Новорічних та Різдвяних свят

Положення про службу у справах дітей
Михайлівської районної державної адміністрації

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л
СПАССЬКА І.
ОЗМИТЕЛЬ Д
СИЧОВА Л.

Згідно районної Програми підтримки
індивідуального житлового будівництва "Сільське
подвір’я" на 2015 – 2020 роки
Згідно районного плану облаштування

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
БОРЖИНСЬКИЙ О

16. Профілактичні заходи щодо недопущення виникнення
нещасних випадків на водних об’єктах

Розпорядження Президента України від 14.07.2001
№190/2001-рп "Про невідкладні заходи щодо
запобігання загибелі людей на водних об`єктах"
Розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 02.10.2019 № 478 "Про роботу
органів управління та сил цивільного захисту
області із запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими
несприятливими умовами осінньо-зимового періоду
2019-2020 років у Запорізькій області"
Постанова Кабінету Міністрів України від
01.06.2011№ 869 ”Про забезпечення єдиного
підходу до формування тарифів на житловокомунальні послуги”
З метою розкриття подвигу борців за свободу і
єдність українських земель в різні історичні епохи,

протягом
кварталу

СПАССЬКА І.
БОРЖИНСЬКИЙ О
СУПТЕЛЯ М.

11. Перевірка роботи опікунської ради при виконкомі
Пришибської с/р

17. Запобігання виникненню надзвичайним ситуаціям
в умовах осінньо-зимового періоду 2019 - 2020 років

18. Проведення моніторингу щодо розміру тарифів на
житлово–комунальні послуги
19. Відзначення Дня Соборності України

Згідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту
України

протягом
кварталу
22 січня

СПАССЬКА І.
БОРЖИНСЬКИЙ О
БАБАНІН В.
СПАССЬКА І.
БОЛОТОВА Л.
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20. День вшанування учасникiв бойових дiй на територiї
iнших держав
21. День Героїв Небесної Сотні
22. Забезпечення проведення перевірок, передбачених
Законами України «Про очищення влади» та «Про
запобігання корупції»

23. Забезпечення відкритості і прозорості в роботі з
персоналом

24. Здійснення заходів щодо організації конкурсного
відбору на зайняття вакантних посад державної служби
в державному органі

виховання високих патріотичних почуттів,
шанобливого ставлення до героїв АТО
З метою вшанування світлої пам’яті усіх загиблих
та померлих воїнів-інтернаціоналістів, а також тих,
хто загинув на сході України.
З метою вшанування пам'яті героїв Небесної сотні,
виховання патріотичної свідомості.
Закони України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції», «Про очищення влади»,
постанови Кабінету Міністрів України від
16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону
України «Про очищення влади»», від 25.03.2015 №
171 «Про затвердження Порядку проведення
спеціальної перевірки стосовно осіб, які
претендують на зайняття посад, які передбачають
зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з підвищеним
корупційним ризиком, і внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України»,
розпорядження голови РДА від 01.06.2018 № 136
«Про затвердження Положення про відділ кадрової
роботи апарату Михайлівської районної державної
адміністрації Запорізької області»
Закони України «Про державну службу», «Про
місцеві державні адміністрації», «Про доступ до
публічної інформації», «Про інформацію»,
розпорядження голови РДА від 18.05.2018 № 122
«Про роботу офіційного веб-сайту районної
державної адміністрації»
Закон України «Про державну службу», постанова
Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби»,
розпорядження голови РДА від 01.06.2018 № 136
«Про затвердження Положення про відділ кадрової
роботи апарату Михайлівської районної державної

15 лютого

СПАССЬКА І.
БОЛОТОВА Л.

20 лютого

СПАССЬКА І.
БОЛОТОВА Л.

при розгляді СТАРОКОЖКО А.
питань
ТИХОНОВА О.
прийняття на
ХАЛО І.
відповідні
посади

протягом
кварталу

протягом
кварталу

СТАРОКОЖКО А.
ТИХОНОВА О.
ХАЛО І.
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25. Виготовлення, видача, знищення та ведення обліку
службових посвідчень

26. Підготовка та випуск організаційно-розпорядчих
документів для забезпечення реалізації головою РДА
та керівником апарату РДА визначених Законами
України «Про державну службу» та «Про місцеві
державні адміністрації» повноважень у сфері
управління персоналом
27. Організація підвищення рівня професійної
компетентності державних службовців

28. Організація розгляду питань та внесення пропозицій
уповноваженим органам і посадовим особам у галузі
нагородної справи

29. Ведення трудових книжок, особових справ та

адміністрації Запорізької області»
Розпорядження голови РДА від 14.09.2006 № 396,
при прийнятті
від 01.06.2018 № 136 «Про затвердження
на роботу,
Положення про відділ кадрової роботи апарату
звільненні з
Михайлівської районної державної адміністрації
посади або
Запорізької області»
її зміни
Кодекс законів про працю України, Закони України
протягом
«Про державну службу», «Про місцеві державні
кварталу
адміністрації», розпорядження голови РДА від
01.06.2018 № 136 «Про затвердження Положення
про відділ кадрової роботи апарату Михайлівської
районної державної адміністрації Запорізької
області»
Закон України «Про державну службу», постанова за графіком та
Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106
за запитами
«Про затвердження Положення про систему
професійного навчання державних службовців, голів
місцевих державних адміністрацій, їх перших
заступників та заступників, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих
рад», розпорядження голови РДА від 01.06.2018 №
136 «Про затвердження Положення про відділ
кадрової роботи апарату Михайлівської районної
державної адміністрації Запорізької області»
Кодекс законів про працю України, Закони України
протягом
СТАРОКОЖКО А.
«Про державну службу», «Про місцеві державні
кварталу
ТИХОНОВА О.
адміністрації», «Про державні нагороди України»,
ХАЛО І.
укази Президента України від 18.08.2005 №
1177/2005 «Про вдосконалення нагородної справи в
Україні», від 19.02.2003 № 138/2003 «Про Порядок
представлення до нагородження та вручення
державних нагород України», розпорядження
голови РДА від 01.06.2018 № 136 «Про
затвердження Положення про відділ кадрової
роботи апарату Михайлівської районної державної
адміністрації Запорізької області»
Закон України «Про державну службу», постанова
протягом
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контрольно-облікових справ

30. Ведення персонального обліку військовозобов’язаних
та призовників, бронювання військовозобов’язаних

31. Приведення організаційно-розпорядчої документації з
кадрових питань у відповідність до затвердженої
структури, штатних розписів та змін у складі
персоналу
32. Складання табелю обліку використання робочого часу

Кабінету Міністрів України від 27.04.1993 № 301
«Про трудові книжки працівників», накази
Нацдержслужби від 03.03.2016 № 47 «Про
затвердження Типового положення про службу
управління персоналом державного органу», від
22.03.2016 № 64 «Про Порядок ведення та
зберігання особових справ державних службовців»,
розпорядження голови РДА від 01.06.2018 № 136
«Про затвердження Положення про відділ кадрової
роботи апарату Михайлівської райдержадміністрації
Запорізької області»
Закон України «Про військовий обов’язок і
військову службу», постанови Кабінету Міністрів
України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження
Порядку організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних», від
04.02.2015 № 45 «Про затвердження Порядку
бронювання військовозобов'язаних за органами
державної влади, іншими державними органами,
органами місцевого самоврядування та
підприємствами, установами і організаціями на
період мобілізації та на воєнний час»,
розпорядження голови РДА від 01.06.2018 № 136
«Про затвердження Положення про відділ кадрової
роботи апарату Михайлівської райдержадміністрації
Запорізької області»
Розпорядження голови РДА від 01.06.2018 № 136
«Про затвердження Положення про відділ кадрової
роботи апарату Михайлівської районної державної
адміністрації Запорізької області»
Закон України «Про державну службу», наказ
Держкомстату України від 05.12.2008 № 489 «Про
затвердження типових форм первинної облікової
документації зі статистики праці», розпорядження
голови РДА від 01.06.2018 № 136 «Про
затвердження Положення про відділ кадрової
роботи апарату Михайлівської райдержадміністрації

кварталу

протягом
кварталу

протягом
кварталу
двічі на
місяць

СТАРОКОЖКО А.
ТИХОНОВА О.
ХАЛО І.
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33. Надання консультативної допомоги з питань управління
персоналом

34. Представлення в установленому порядку інтересів
райдержадміністрації в судах та інших органах під час
розгляду правових питань та спорів

35. Забезпечення подання нормативно-правових актів
голови райдержадміністрації на державну реєстрацію
до Головного територіального управління юстиції
відповідно до вимог чинного законодавства
36. Здійснення правової експертизи договорів, де однією із
сторін є райдержадміністрація
37. Проведення комплексних та тематичних перевірок:
Відділ освіти, молоді і спорту РДА;
Михайлівська РДА;
Роздольська с/рада;
38. Проведення упорядкування документів установ району:
Відділ освіти, молоді і спорту РДА;
Михайлівська РДА;
Роздольська с/рада;

Запорізької області»
Закон України «Про державну службу», наказ
Нацдержслужби від 03.03.2016 № 47 «Про
затвердження Типового положення про службу
управління персоналом державного органу»,
розпорядження голови РДА від 01.06.2018 № 136
«Про затвердження Положення про відділ кадрової
роботи апарату Михайлівської районної державної
адміністрації Запорізької області»
Посадова інструкція головного спеціаліста –
юрисконсульта апарату районної державної
адміністрації, затвердженої керівником апарату
районної державної адміністрації 02.04.2018 року

На виконання розпорядження голови
райдержадміністрації від 20.05.2019 № 105 «Про
Регламент Михайлівської районної державної
адміністрації»
На виконання розпорядження голови
райдержадміністрації від 20.05.2019 № 105 «Про
Регламент Михайлівської районної державної
адміністрації»
Закон України „Про Національний архівний фонд та
архівні установи”, Основні правила роботи
державних архівів України, Правила роботи
архівних підрозділів органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій
Закон України „Про Національний архівний фонд та
архівні установи”, Основні правила роботи
державних архівів України, Правила роботи
архівних підрозділів органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій

за
зверненнями

при
надходженн
і позовних
заяв та
інших
відповідних
документів
за
необхідності

ТИМКІВ О.
НОВІКОВА М.

протягом
кварталу

ТИМКІВ О.
НОВІКОВА М.

протягом
кварталу

СТАРОКОЖКО А.
СИДОРЕНКО О.

протягом
кварталу

СТАРОКОЖКО А.
СИДОРЕНКО О.

ТИМКІВ О.
НОВІКОВА М.
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39. Представлення описів справ установ на засідання ЕПК
Державного архіву Запорізької області:
Відділ освіти, молоді і спорту РДА;
Михайлівська РДА

Закон України „Про Національний архівний фонд та
архівні установи”, Основні правила роботи
державних архівів України, Правила роботи
архівних підрозділів органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій

протягом
кварталу

СТАРОКОЖКО А.
СИДОРЕНКО О.

40. Проведення перевіряння наявності документів в
архівному відділі:
- Відділ освіти, молоді і спорту РДА

Закон України „Про Національний архівний фонд та
архівні установи”, Основні правила роботи
державних архівів України, Правила роботи
архівних підрозділів органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій
Закон України „Про Національний архівний фонд та
архівні установи”, Основні правила роботи
державних архівів України, Правила роботи
архівних підрозділів органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій
Закон України «Про державну службу»

протягом
кварталу

СТАРОКОЖКО А.
СИДОРЕНКО О.

протягом
кварталу

СТАРОКОЖКО А.
СИДОРЕНКО О.

лютий

Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008
“Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування”, постанови Кабінету
Міністрів України від 09.03.1999 року №39 “Про
затвердження Порядку контролю за здійсненням
органами місцевого самоврядування делегованих
повноважень органів виконавчої влади»

протягом
кварталу

СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ШПИРНА О.
СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ГРИЦЮК А.

41. Виконання запитів соціально-правового характеру

42. Організаційне забезпечення проведення та підготовка
публічного звіту райдержадміністрації
43. Перевірки стану роботи зі зверненнями громадян у:
- службі у справах дітей райдержадміністрації;
- архівному відділі райдержадміністрації;
- відділі агропромислового розвитку
райдержадміністрації
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44. Перевірка діловодства та контрольної діяльності у:
службі у справах дітей райдержадміністрації

Керуючись розпорядженнями голови
райдержадміністрації від 20.04.2015 № 83 «Про
порядок здійснення контролю і перевірки виконання
документів у Михайлівській райдержадміністрації»
та від 05.06.2018 № 140 «Про затвердження
Інструкції з діловодства в Михайлівській районній
державній адміністрації»
45. Забезпечення доступу громадян до публічної інформації, Закон України “Про доступ до публічної інформації
розпорядження голови райдержадміністрації від
яка знаходиться у райдержадміністрації
18.05.2018 № 123 “Про затвердження Переліку
публічної інформації, що підлягає оприлюдненню
Михайлівською райдержадміністрацією ”
46. Забезпечення інформаційного супроводження офіційного Закон України “Про доступ до публічної
інформації”, розпорядження голови
веб-сайту райдержадміністрації
райдержадміністрації та від 18.05.2018 № 123 “Про
затвердження Переліку публічної інформації, що
підлягає оприлюдненню Михайлівською
райдержадміністрацією” від 18.05.2018 № 122 “Про
роботу офіційного веб-сайту райдержадміністрації»
47. Перевірка відповідності рішень виконкомів селищних,
Керуючись статтями 16, 28, 35, 39 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», ст.76 Закону
сільських рад нормам діючого законодавства
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.99
№339 «Про затвердження Порядку контролю за
здійсненням органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів виконавчої
влади» зі змінами та доповненнями,
розпорядженням голови облдержадміністрації від
01.09.2011 № 359 «Про Порядок контролю за
здійсненням органами місцевого самоврядування
Запорізької області делегованих повноважень
органів виконавчої влади», розпорядженням голови
райдержадміністрації від 03.10.2011 № 463 «Про
Порядок контролю за здійсненням органами
місцевого самоврядування Михайлівського району
делегованих повноважень органів виконавчої
влади» (зі змінами)

протягом
кварталу

СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ЧУРКІНА Л.

постійно

СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
КОЧАНОВ Є.

постійно

СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
КОЧАНОВ Є.

протягом
кварталу

СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ШПИРНА О.
НОВІКОВА М.
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48. Складання плану роботи райдержадміністрації на ІІ
квартал 2020 року
49. Підготовка звіту про виконання плану роботи РДА за І
квартал 2020 року
50. Складання щотижневих планів роботи
райдержадміністрації
51. Організація щотижневих оперативних нарад при голові
райдержадміністрації
52. Організаційне забезпечення
колегії райдержадміністрації

проведення

засідання

53. Підготовка вітань (звернень) з нагоди державних,
релігійних, професійних свят та неофіційних дат на
сайті райдержадміністрації
Новий рік
Різдво Христове
День Соборності України
День вшанування учасників бойових дій на територіях
інших держав та 30-а річниця виведення військ
колишнього РСРС з республіки Афганістан
Міжнародний день прав жінок і миру
День землевпорядника
День працівника податкової та митної справи України
День працівників житлово-комунального господарства
і побутового обслуговування населення

Керівник апарату

На виконання розпорядження голови
райдержадміністрації від 20.05.2019 № 105 «Про
Регламент Михайлівської районної державної
адміністрації»

до 25.03.2019 СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ШПИРНА
О.
до 15.04.2019
щоп’ятниці

Відповідно до розпорядження голови
райдержадміністрації від 20.05.2019 № 105 «Про
Регламент Михайлівської районної державної
адміністрації»
Розпорядження голови райдержадміністрації від
01.03.2018 № 47 «Про колегію районної державної
адміністрації»
Перелік державних, районних, професійних свят та
пам’ятних дат

щопонеділка

СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ШПИРНА О.

протягом
кварталу
СТАРОКОЖКО А.
ЗЕЗУЛЬ І.
ШПИРНА О.
01.01.
07.01.
22.01.
15.02.
08.03
09.03
18.03
17.03

Анна СТАРОКОЖКО

