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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї АДМ ІН ІСТРАЦІЇ
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Про план роботи обласної
держ авної адм іністрації
на III квартал 2016 року
В ідповідно до пункту 6 Регламенту Х ерсонської обласної держ авної
адміністрації, затвердж еного розпорядж енням голови обласної держ авної
адм іністрації від 04 квітня 2016 року № 238, керую чись статтями 6, 13,
частиною перш ою статті 33, пунктом 1 частини перш ої статті 39, частиною
перш ою статті 41 Закону У країни «Про місцеві держ авні адміністрації»:
1. Затвердити план роботи обласної держ авної адміністрації на
III квартал 2016 року (далі - план роботи), що додається.
2. Заступникам голови обласної держ авної адм іністрації та керівнику
апарату обласної держ авної адміністрації:
2.1. Забезпечити повне та своєчасне виконання заходів, передбачених
планом роботи.
2.2. П роаналізувати стан ф актичного виконання плану роботи та надати
до 10 ж овтня 2016 року організаційном у відділу апарату обласної держ авної
адм іністрації
інф орм ацію
про
результати
проведеного
аналізу
для
узагальнення.
3. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення залиш аю за собою.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А. А .Г ордєєв

ЗА ТВ Е РД Ж Е Н О
Розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації

ОУ О?- Я О /6 '

№

ПЛАН
роботи обласної держ авної адм іністрації
на III квартал 2016 року

1. Питання, що пропонуються для розгляду на сесії обласної ради
Про затвердж ення С хеми планування територій узбереж ж я Ч орного та
А зовського морів у меж ах області.

Відповідальні за підготовку:

Адамчик О.О.,
Ходін Г.М.

Про звіт про виконання обласного бю дж ету за перш е півріччя 2016 року.

Відповідальні за підготовку:

Бутрій Д.С.,
Вітренко Н.М.

Про внесення змін до показників обласного бю дж ету на 2016 рік.

Відповідальні за підготовку:

Бутрій Д. С.,
Вітренко Н.М.

П ро затвердж ення Правил користування м алом ірними суднами на водних
о б ’єктах Х ерсонської області.

Відповідальні за підготовку:

Адамчик О. О.,
Криволап 1.1.

2. Питання для розгляду на засіданнях
колегії обласної державної адміністрації
Липень
Про стан підготовки підприємств ж итлово-ком унального господарства,
паливно-енергетичного
комплексу
та
о б ’єктів
соціальної сфери
до
опалю вального сезону 2016/17 року.

Відповідальні за підготовку:

Адамчик О.О.
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Про роботу по виконанню в області актів і доручень П резидента У країни,
Кабінету М іністрів У країни, розпорядж ень і доручень голови обласної
держ авної адм іністрації та стан виконавської дисципліни за підсумками
перш ого півріччя 2016 року.

Відповідальні за підготовку:

Клюцевський В.І.,
Іванькова А. О.

Про затвердж ення кандидатур кращ их педагогічних працівників області
на отримання щ орічних одноразових стипендій.

Відповідальні за підготовку:

Січова В.І.,
Криницький Є.А.
Серпень

Про
підсум ки роботи м ісцевих органів влади щ одо забезпечення
виконання місцевих бю дж етів області за перш е півріччя 2016 року.

Відповідальні за підготовку:

Бутрій Д. С.,
Вітренко Н.М.

Про стан підготовки підприємств ж итлово-ком унального господарства,
паливно-енергетичного
комплексу
та
о б ’єктів
соціальної
сфери
до
опалю вального сезону 2016/17 року.

Відповідальні за підготовку:

Адамчик О.О.

Про стан підготовки агропромислового комплексу області до проведення
посіву озимих культур урож аю 2017 року.

Відповідальні за підготовку:

Рищук С.М.,
Паливода О.М.

Про стан підготовки навчальних закладів області до роботи в новому
2016/17 навчальном у році та опалю вальному періоді.

Відповідальні за підготовку:

Січова В.І.,
Криницький С.А.
Вересень

Про стан підготовки підприємств ж итлово-ком унального господарства,
паливно-енергетичного
комплексу
та
о б ’єктів
соціальної
сфери
до
опалю вального сезону 2016/17 року.

Відповідальні за підготовку:

Адамчик О.О.

з
Про стан реалізації в області актів і доручень П резидента У країни,
К абінету М іністрів У країни щодо поліпш ення національно-патріотичного
виховання дітей та молоді в області.

Відповідальні за підготовку:

Січова В.І.,
Криницький Є.А.

П ро виконання програми економічного, соціального та культурного
розвитку Х ерсонської області на 2016 рік за підсумками перш ого півріччя
поточного року.

Відповідальні за підготовку:

Бутрій Д. С.,
Пшенична І.О.

3. Питання для розгляду головою обласної державної адміністрації
з метою оперативного впливу на соціально-економічний розвиток
та суспільно-політичну ситуацію в області
Забезпечення реалізації плану заходів з підготовки та відзначення у
Х ерсонській області 25-ї річниці незалеж ності У країни.

Липень-серпень

Січова В.І.,
Чабан В.І.,
Адамчик 0 .0 .,
Бутрій Д. С.,
Рищук С.М.,
Клюцевський В.І.

Забезпечення дотрим ання вимог чинного законодавства су б ’єктами
господарю вання під час організації та проведення в області туристичнокурортного сезону 2016 року, зокрем а щ одо легалізації праці, відкриття та
ф ункціонування торговельних о б ’єктів і розваж альних закладів, забезпечення
гром адської безпеки тощ о.

Протягом кварталу

Рищук С.М.,
Волинець Т.Г.

В иконання актів і доручень П резидента У країни, К абінету М іністрів
У країни щ одо надання якісної м едичної допом оги та соціального захисту
учасників антитерористичної операції і членів їх сімей.

Протягом кварталу

Січова В.І.,
Чабан В.І.,
Адамчик О.О.,
Бутрій Д.С.,
Рищук С.М.
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Реалізація заходів з виконання перспективного плану по ф ормуванню
територій гром ад Х ерсонської області.

Протягом кварталу

Січова В.І.,
Чабан В.І.,
Адамчик О.О.,
Бутрій Д. С.,
Рищук Є.М.

В иріш ення питань щ одо забезпечення обороноздатності
підтримки діяльності волонтерських організацій.

Протягом кварталу

області

та

Січова В.І.,
Чабан В.І.,
Савенко О.М.

Про виконання завдань і заходів П рограм и формування позитивного
імідж у та розвитку зовніш ньоеконом ічної діяльності Х ерсонської області
на 2016 - 2018 роки.

Протягом кварталу

Бутрій Д.С.,
Ованесян А.О.

Про відбір інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки
відповідно до Закону У країни «П ро стимулю вання інвестиційної діяльності
у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць»,
вжиття заходів щ одо залучення інвестицій та створення максимально
сприятливих умов для діяльності інвесторів у регіоні.

Протягом кварталу

Бутрій Д. С.,
Ованесян А. О.

Забезпечення впровадж ення районними держ авним и адміністраціями та
виконавчими ком ітетам и міських рад міст обласного значення м еханізму
відш кодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян за
відповідними м ісцевим и програмами.

Протягом кварталу

Адамчик О.О.,
Криволап 1.1.

Про розвиток м еліорації та ефективне використання зрош уваних зем ель в
області.

Протягом кварталу

Рищук С.М.,
Паливода О.М.
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4.
Наради, семінари, зустрічі, прес-конференції,
що проводяться обласною державною адміністрацією
передсвятковий ярм арок-продаж
до 25-ї річниці незалеж ності України;

Друга декада серпня

сільськогосподарської продукції

Рищук Є.М.,
Паливода О.М.

- засідання за «круглим столом» на тему: «П ерспективи розш ирення
ринків збуту агропром ислової продукції»;

Серпень

Рищук Є.М.,
Паливода О.М.

- С ерпнева конф еренція педагогічних працівників;

Серпень

Січова В.І.,
Криницький Є.А.

семінар
з
керівниками
спеціально
уповноваж ених
органів
містобудування та архітектури районних держ авних адміністрацій та
міськвиконкомів міст обласного значення з питань дотрим ання містобудівного
законодавства;

Вересень

Адамчик 0 .0 .,
Ходін Г.М.

секція сільського господарства у рам ках М іж народного інвестиційного
форуму
«Т аврійські
горизонти:
привабливість,
співпраця,
інвестиції,
економічний розвиток»;
-

Вересень

Рищук С.М.,
Паливода О.М.

- гром адське обговорення (у формі електронних консультацій) проекту
плану
реалізації
С тратегії
держ авної
політики
сприяння
розвитку
гром адянського суспільства у 2016 році в Х ерсонській області;

Вересень

Січова В.І.,
Савенко О.М.

- нарада з підприєм ствам и харчової та переробної промисловості області з
питань упровадж ення між народних систем якості та безпечності харчової
продукції;

Вересень

Рищук С.М.,
Паливода О.М.
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- наради з керівникам и будівельних організацій щ одо оперативного
виріш ення питань, які виникли в ході виробничого процесу на о б ’єктах
зам овлення управління
капітального будівництва обласної держ авної
адміністрації;

Протягом кварталу

Адамчик О.О.,
Рудченко С.М.

- нарада з керівниками підприємств дорож ньо-транспортного комплексу
області з питань забезпечення виконання заходів програми соціального,
економічного та культурного розвитку області на 2016 рік і визначення
перспектив на 2017 рік;

Протягом кварталу

Адамчик О.О.,
Криволап 1.1.

нарада з керівникам и Служ би автомобільних доріг у Х ерсонській області,
ДП «Х ерсонський облавтодор» та представникам и районних держ авних
адміністрацій стосовно залучення кош тів м ісцевих бю дж етів на рем онт
автом обільних доріг загального користування місцевого значення;
-

Протягом кварталу

Адамчик О.О.,
Криволап 1.1.

нарада з керівникам и автотранспортних підприєм ств області за участю
Д епартаментів соціального захисту населення та ф інансів обласної держ авної
адміністрації, представників громадських організацій з питань перевезень
пільгових категорій гром адян на внутріш ньообласних автобусних марш рутах
загального користування у 2016 році;
-

Протягом кварталу

Адамчик О. О.,
Криволап 1.1.,
Причина Г.Г.,
Вітренко Н.М.

- нарада з керівникам и провідних підприємств транспортного комплексу
області стосовно виконання заходів М ем орандум у про співробітництво і
взаємодію
між
Х ерсонською
обласною
держ авною
адміністрацією ,
автом обільними перевізникам и та громадським и організаціям и за підсумками
перш ого півріччя 2016 року;

Протягом кварталу

Адамчик О.О.,
Криволап 1.1.

- галузеві наради з керівниками пром ислових підприєм ств області;

Протягом кварталу

Бутрій Д. С.,
Пшенична І. О.
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- сем інар-нарада з питань організації м обілізаційної роботи у структурних
підрозділах
обласної
держ авної
адміністрації,
районних
держ авних
адміністраціях;

Протягом кварталу

Чабан В.І.,
Крайнюк М.В.

- нарада в селекторном у режимі із заступникам и голів районних
держ авних адм іністрацій, міських голів міст обласного значення щ одо
виконання
розпорядж ення
голови
обласної
держ авної
адм іністрації
від 08 лю того 2016 року № 63 «Про збільш ення в області чисельності
військовослуж бовців, прийнятих на військову служ бу за контрактом до лав
Збройних Сил У країни»;

Протягом кварталу

Чабан В.І.,
Сулімов О.С.

- організація зустрічей керівництва обласної держ авної адміністрації з
представникам и політичних партій і гром адських організацій, релігійних
конфесій, національно-культурних товариств, козацьких о б ’єднань.

Протягом кварталу

Січова В.І.,
Савенко О.М.

5. Засідання комісій, рад, робочих груп, комітетів,
утворених для сприяння здійсненню повноважень
обласної державної адміністрації
- робочої групи з розроблення експортного проф ілю Х ерсонської області;

Липень

Бутрій Д. С.,
Волинець Т.Г.

- координаційної ради з питань розвитку м олодіж ної політики в області;

Липень

Січова В.І.
Семченко Ю. О.

- комітету
щ одо
забезпечення
доступності
інвалідів та
інш их
м алом обільних груп населення до о б ’єктів соціальної та інж енернотранспортної інф раструктури при обласній держ авній адміністрації;

Липень

Адамчик О.О.,
Ходін Г.М.
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- постійно дію чої експертної комісії з питань держ авної таєм ниці
обласної держ авної адм іністрації з проведення перевірки наявності секретних
документів, справ та інш их матеріальних носіїв секретної інформації, які
надійш ли до відділу реж им но-секретної роботи апарату обласної держ авної
адм іністрації за II квартал 2016 року;

Липень

Клюцевський В.І.,
Богуслаеець С.В.

- постійно дію чої інвентаризаційної ком ісії апарату обласної держ авної
адміністрації;

Липень

Клюцевський В.І.,
Сушкевич Р.В.

- робочої групи з проведення інвентаризації територій та о б ’єктів
природно-заповідного ф онду області;

Липень

Рищук Є.М.,
Попутько Ю.А.

- робочої групи з виріш ення проблемних питань щ одо ефективного
використання зрош уваних земель та м еліоративних систем Х ерсонської
області;

Липень

Рищук Є.М.,
Паливода О.М.

- обласного ш табу з оздоровлення та відпочинку дітей;

Липень

-

серпень

Січова В.І.,
Причина Г.Г.

- конкурсу по визначенню перевізників на м іж міських і прим іських
внутріш ньообласних автобусних марш рутах загального користування в
районах області;

Липень, вересень

Адамчик О.О.,
Криволап 1.1.

- координаційної ради з питань ф ормування національної екологічної
мереж і області;

Серпень

Рищук С.М.,
Попутько Ю.А.

- обласної ради з питань протидії туберкульозу та B IJI-інфекції/СН ІД у;

Серпень

Січова В.І.,
Короленко В.М.
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- регіональної ради з координації роботи щ одо надання волонтерської та
благодійної допомоги;

Вересень

Січова В.І.,
Причина Г.Г.

- обласної робочої групи з питань аналізу розрахунків населення за
спожиті ж итлово-ком унальні послуги та тариф ної політики;

Вересень

Адамчик О.О.

- робочої групи з виріш ення питань незаконної забудови, незаконної
підприєм ницької діяльності, легалізації доходів та безпечної експлуатації
атракціонів на прибереж них територіях Х ерсонської області;

Вересень

Адамчик О.О.,
Ходін Г.М.

координаційної ради з питань підтримки індивідуального ж итлового
будівництва на селі;
-

Вересень

Адамчик О.О.,
Пронін О. Т.

- обласної комісії по розгляду докум ентів, поданих підприємствами
гром адських організацій інвалідів для отрим ання дозволу на право
користування пільгам и з оподаткування, отрим ання позик, ф інансової
допомоги, дотацій;

Вересень

Січова В.І.,
Причина Г.Г.

обласної м іж відом чої ради з питань с ім ’ї, тендерної рівності та протидії
торгівлі лю дьми;
-

Вересень

Січова В.І.,
Причина Г.Г.

- обласної робочої групи з координації питань будівництва (придбання)
доступного ж итла;

Вересень

-

Адамчик О.О.
Ходін Г.М.

координаційної ради у справах дітей обласної держ авної адміністрації;

Вересень

Січова В.І.,
Міхєєва О. В.

робочої групи з питань реалізації К онцепції
чорноморського м орського узбереж ж я Х ерсонської області;
-

Вересень

Адамчик О.О.,
Ходін Г.М.

розвитку

азовс
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-

ради директорів вищ их навчальних закладів;

Вересень

Січова В.І.,
Криницький Є.А.

- комісії з питань регулю вання зем ельних відносин;

Щотижня

Рищук Є.M.,
Попутько Ю.А.

- обласної ком ісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги
меш канцям Х ерсонської області, які опинилися у скрутному становищ і
внаслідок непередбачених обставин;

Щомісяця

Січова В.І.,
Причина Г.Г.

обласної атестаційної комісії з присвоєння кваліф ікаційних категорій
тренерам-викладачам ;
-

Щомісяця

Січова В.І.,
Семченко Ю. О.

- колегії обласної держ авної адміністрації;

Щомісяця

Клюцевський В.І.,
Горішній О.І.,
Верлата Н. О.

- постійно дію чої комісії з питань розгляду звернень громадян;

Щомісяця

Клюцевський В.І.,
Безсмертна I.A.

- тим часової ком ісії з питань погаш ення заборгованості із заробітної
плати (грош ового забезпечення), пенсій, стипендій та інш их соціальних виплат
в області;

Щомісяця

Січова В.І.,
Причина Г.Г.

- комісії обласної держ авної адм іністрації з добору зем ельних ділянок, у
тому числі в комплексі з водними о б ’єктами, які мож уть бути сформовані як
окремі лоти, для продаж у їх або прав оренди на них на зем ельних торгах;

Щомісяця

-

Рищук С.М.,
Попутько Ю.А.

Г ром адської ради при обласній держ авній адміністрації;

Протягом кварталу

Січова В.І.,
Савенко О.М.
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- обласної ради регіонального розвитку;

Протягом кварталу

Бутрій Д. С.,
Пшенична І. О.

- робочої групи з питань децентралізації держ авної влади;

Протягом кварталу

Бутрій Д. С.,
Пшенична І. О.

- обласної регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій;

Протягом кварталу

Чабан В.І.,
Чорний С.М.,
Сулімов О. С.

- обласної ком ісії з питань організації якісної підготовки та сталої роботи
о б ’єктів ж иттєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2016/17 року;

Протягом кварталу

Адамчик О.О.

- робочої групи з урегулю вання
ВАТ «Х ерсонський бавовняний комбінат»;

Протягом кварталу

проблем них

питань

стосовно

Чабан В.І.,
Пшенична І. О.

- обласної координаційної ради з питань надання ш еф ської допомоги
військовим частинам Збройних Сил У країни, Н аціональної гвардії У країни та
підрозділам Д ерж авної прикордонної служби У країни;

Протягом кварталу

Чабан В.І.,
Сулімов О. С.

- робочої групи з розгляду питань, п о в ’язаних з облаш туванням опорних
пунктів на території області;

Протягом кварталу

Чабан В.І.,
Сулімов О. С.

- робочої групи з розгляду питань, п о в’язаних із встановленим тариф ом
на послуги з централізованого опалення, щ о надаю ться населенню
ПАТ «Х ерсонська ТЕЦ»;

У разі необхідності

Адамчик О.О.

- регіональної комісії з питань виконання Загальнодерж авної програми
«П итна вода У країни» на 2011 - 2020 роки;

У разі необхідності

Адамчик О.О.
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- обласної комісії у справах увічнення п ам ’яті учасників АТО,
війни та політичних репресій;

У разі необхідності

ж ертв

Адамчик О.О.

- Ради оборони Х ерсонської області;

У разі необхідності

Чабан В.І.,
Клюцевський В.І.,
Горішній О.І.,
Манікін Д.С.

- ком ісії обласної держ авної адм іністрації з питань попереднього розгляду
м атеріалів щ одо нагородж ення;

У разі необхідності

Клюцевський В.І.,
Сторчак O.A.

- робочої групи з розгляду питань щ одо впровадж ення проекту
будівництва «П Л 750 кВ Запорізька АЕС - К аховська з ПС 750 кВ «Каховська»
та заходами П Л 330 кВ» на території Х ерсонської області;
У разі необхідності
Адамчик О.О.
- робочої групи щ одо впровадж ення проекту «Будівництво К аховської
ГЕС-2»;
У разі необхідності
Адамчик О.О.
- антикризового енергетичного ш табу в області;
У разі необхідності

Адамчик О.О.

- обласної ком ісії з узгодж ення обсягу заборгованості з різниці в тарифах;
У разі необхідності

Адамчик О.О.

- ком ісії обласної держ авної адм іністрації з конкурсного відбору на
зам іщ ення вакантних посад держ авних служ бовців;
У разі необхідності
Клюцевський В.І.,

Сторчак O.A.
обласної ком ісії з розгляду питань щ одо визначення статусу осіб, які
постраж дали від наслідків Ч орнобильської катастрофи;
У разі необхідності
Січова В. І.,
-

Причина Г.Г.
- обласної ком ісії з питань вилучення та реалізації залеж алих вантаж ів,
що знаходяться в морських торговельних портах та припортових залізничних
станціях понад установлені терміни;
У разі необхідності
Адамчик О. О.,

Криволап

/./.
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- обласної комісії з питань упорядкування обліку ю ридичних осіб;

За рішенням голови комісії

Бутрій Д.С.,
Пшенична І. О.

- Регіональної ради підприємців при обласній держ авній адміністрації;

За рішенням голови Ради

Бутрій Д. С.,
Пшенична І. О.

- робочої групи з питань впровадж ення Регіонального веб-порталу
адм іністративних послуг Х ерсонської області;

За рішенням голови обласної
державної адміністрації

Бутрій Д.С.,
Пшенична І. О.

- комісії з питань надання статусу спеціальної зони з виробництва
сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та
дієтичного харчування;

У разі надходження матеріалів

Рищук Є.М.,
Паливода О.М.

робочої групи з питань консервації деградованих і малопродуктивних
земель в області.
-

У разі надходження матеріалів

Рищук Є.М.,
Паливода О.М.

6. Організаційно-кадрова робота
- забезпечення організації діяльності відділів ведення Д ерж авного реєстру
виборців
К орабельної районної у
м.Х ерсоні
ради
та Білозерської
райдерж адм іністрації щ одо складання попередніх і уточнених списків виборців
на проміж них виборах народного депутата У країни 17 липня 2016 року в
одном андатном у виборчому окрузі № 183;

До 05 липня та до 14 липня включно

Клюцевський В.І.,
Колісніченко О. В.

- здійснення консультативно-м етодичного забезпечення організації
виборчого процесу в одномандатном у виборчому окрузі № 183 на проміж них
виборах народного депутата У країни 17 липня 2016 року;

До 17 липня

Клюцевський В.І.,
Колісніченко О. В.
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- проведення командно-ш табного навчання у В ерхньорогачицьком у
районі на тему: «Д ії органів управління і сил реагування району у разі загрози
та виникнення надзвичайних ситуацій природного (техногенного) характеру і
подолання їх наслідків»;

Серпень

Чабан В.І.,
Сулімов О. C.,
Чорний С.М.

проведення комплексної перевірки стану роботи архівного сектора
В еликоолександрівської районної держ авної адм іністрації ;
-

Вересень

Січова В.І.,
Лебідь В. О.

- підготовка інф орм ації для голови обласної держ авної адміністрації для
привітання з дням и народж ення, між народним и, держ авним и, проф есійними
святами на кож ний місяць;

Щомісяця до 22 числа

- підготовка граф іків чергування
адм іністрації у вихідні та святкові дні;

Щомісяця

Клюцевський В.І.,
Сторчак O.A.
керівництва

обласної

держ авної

Клюцевський В.І.,
Горішній 0.1.

надання практичної та методичної допом оги сільським, селищ ним і
міським головам з питань підготовки переліків природоохоронних заходів для
ф інансування з місцевих бю джетів;
-

Протягом кварталу

Рищук С.М.,
Попутько Ю.А.

- забезпечення оперативного з в ’язку з районам и та містами області щ одо
основних заходів екологічної діяльності;

Протягом кварталу

Рищук Є.М.,
Попутько Ю.А.

- надання практичної та м етодичної допом оги структурним підрозділам
обласної держ авн ої адм іністрації та районним держ авним адміністраціям з
питань запобігання і виявлення корупції;

Протягом кварталу

Клюцевський В.І.,
Яцик В.М.
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- надання практичної та м етодичної допом оги районним держ авним
адм іністраціям і структурним підрозділам обласної держ авної адм іністрації з
кадрових питань;

Протягом кварталу

Клюцевський В.І.,
Сторчак O.A.

- підготовка плану роботи на IV квартал та м ісячних планів роботи
обласної держ авної адміністрації;

Протягом кварталу

Клюцевський В.І.,
Горішній О. І.

- надання практичної та м етодичної допом оги районним держ авним
адм іністраціям і структурним підрозділам обласної держ авної адміністрації з
питань діловодства та доступу до публічної інф ормації;

Протягом кварталу

Клюцевський В.І.,
Верлата Н. О.

- н ад ан н я п р а к ти ч н о ї та м ето д и ч н о ї д о п о м о ги з п и тан ь м о б іл ізац ій н о ї
п ід го то вки структурни м підрозділам обласної держ авн ої адм іністрації,
районним державним адміністраціям і міськвиконкомам;

Протягом кварталу

Чабан В.І.,
Крайнюк М.В.,
Сулімов О. C.,
Чорний С.М.

- надання практичної та м етодичної допом оги районним держ авним
адм іністраціям у здійсненні контролю за виконанням делегованих повноваж ень
органів виконавчої влади виконавчими комітетам и міських, селищ них і
сільських рад.

За окремим графіком

Клюцевський В.І.,
Горішній О.І.

7.
Навчання та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади та органів місцевого самоврядування
- забезпечення проведення навчання слухачів X V I потоку Регіональної
ш коли лідерства (М олодіж ної ш коли регіонального держ авного управління);

Липень

—

серпень

Клюцевський В.І.,
Білорусов С.Г.,
Сторчак О.А.
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- організація та проведення підсумкової науково-практичної конф еренції
на тему: «Роль м олодих лідерів у реалізації С тратегії розвитку держ авного
управління в ум овах євроінтеграції У країни» (у реж им і on-line із залученням
молоді та представників органів публічної влади з інш их регіонів України);

26 вересня

Клюцевський В.І.,
Білорусов С.Г.,
Сторчак О.А.

- організація проведення навчань для працівників апарату обласної
держ авної адм іністрації;

Щомісяця (кожен 3 четвер)

Клюцевський В.І.,
Сторчак O.A.

- організація та проведення навчання згідно з планом-графіком
підвищ ення кваліф ікації працівників органів держ авної влади та органів
місцевого сам оврядування на 2016 рік;

Протягом кварталу

Клюцевський В.І.,
Білорусов С.Г.,
Сторчак O.A.

- організація та проведення навчання згідно з планом-графіком
підвищ ення кваліф ікації працівників органів держ авн ої влади та органів
місцевого сам оврядування на 2016 рік за програм ою короткотерм інового
семінару;

Протягом кварталу

Клюцевський В.І.,
Білорусов С.Г.,
Сторчак O.A.

- контроль за виконанням плану-граф іка навчання держ авних служ бовців,
посадових осіб м ісцевого самоврядування та їх кадрового резерву в Інституті
підвищ ення кваліф ікації керівних кадрів, О деському регіональном у інституті
держ авного управління Н А ДУ при П резидентові У країни на 2016 рік;

Протягом кварталу

Клюцевський В.І.,
Сторчак O.A.

організація та проведення навчання, підвищ ення кваліф ікації
працівників апарату обласної держ авної адміністрації, її структурних
підрозділів і районних держ авних адміністрацій з питань запобігання та
виявлення корупції;

Протягом кварталу

Клюцевський В.І.,
Яцик В.M.,
Білорусов С.Г.,
Сторчак O.A.
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- проведення сем інару щ одо організації роботи із зверненням и громадян
на базі обласного центру перепідготовки та підвищ ення кваліфікації
працівників органів держ авної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників держ авних підприємств, установ та організацій.

За окремим графіком

Клюцевський В.І.,
Білорусов С.Г.,
Безсмертна I.A.
8. Контрольна діяльність

П ідготовка та надання керівництву обласної держ авної адм іністрації
зведеного аналізу стану виконавської дисципліни в структурних підрозділах
облдерж адм іністрації,
обласних
служ бах,
райдерж адміністраціях
і м іськвиконкомах за підсумкам и червня, II кварталу та перш ого півріччя
2016 року.

Липень

Клюцевський В.І.,
Іванькова А. О.

Здійснення аналізу еф ективності та результативності виконання на місцях
доручень і розпорядж ень голови обласної держ авної адм іністрації та надання
керівництву обласної держ авної адм іністрації узагальнених відомостей про
стан ф актичного їх виконання з пропозиціям и щ одо виріш ення проблемних
питань, щ о маю ть місце у ході реалізації.

Щотижня

Клюцевський В.І.,
Іванькова А. О.

Здійснення систем атичного м оніторингу своєчасного та якісного
виконання в області вим ог актів і доручень П резидента України, К абінету
М іністрів У країни, В ерховної Ради У країни, розпорядж ень і доручень голови
обласної держ авної адміністрації, вжиття заходів щ одо зм іцнення виконавської
дисципліни по реалізації вимог зазначених докум ентів.

Протягом кварталу

Клюцевський В.І.,
Іванькова А.О.

Забезпечення упередж ення фактів невиконання або несвоєчасного чи
неякісного виконання вимог контрольних докум ентів, зокрема, ш ляхом
завчасного надання безпосереднім виконавцям щ отиж невих нагадуваньпопередж ень про закінчення строків виконання докум ентів у розрізі кожного
завдання.

Протягом кварталу

Клюцевський В.І.,
Іванькова А. О.
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А наліз проектів розпорядж ень голови обласної держ авної адміністрації
на відповідність вим огам докум ентів центральних органів влади, а також щ одо
зм істовності та виконуваності.

Протягом кварталу

Клюцевський В.І.,
Іванькова А. О.

Ф ормування контрольних справ на розпорядж ення і доручення голови
обласної держ авної адм іністрації та ведення бази даних у ком п’ю терній
програмі “Д іловодство та контроль виконавської ди сц ипліни” .

Постійно

Клюцевський В.І.,
Іванькова А. О.

О рганізація виконання актів і доручень П резидента У країни та Кабінету
М іністрів У країни, розпорядж ень і доручень голови обласної держ авної
адміністрації.

Постійно

Січова В.І.,
Чабан В.І.,
Адамчик О.О.,
Бутрій Д. С.,
Рищук Є.М.,
Клюцевський В.І.
9. Інформаційно-аналітична робота

- підготовка звіту про роботу з доступу до публічної інф орм ації в апараті
обласної держ авн ої адм іністрації за II квартал 2016 року;

Липень

Клюцевський В.І.,
Верлата Н. О.

- підготовка звіту про виконання плану роботи обласної держ авної
адм іністрації за II квартал 2016 року;

Липень

Клюцевський В.І.,
Горішній О.І.

проведення аналізу стану практичної реалізації в області ріш ень Ради
національної безпеки та оборони У країни, введених в дію відповідними
указами П резидента У країни, та підготовка зведеного звіту для направлення
А парату РН БО У і К абінету М іністрів У країни;
-

Липень

Клюцевський В.І.,
Іванькова А. О.
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- підготовка аналітичної довідки та статистичного звіту підсумків роботи
із зверненням и громадян на адресу С екретаріату К абінету М іністрів У країни за
підсумками II кварталу 2016 року;

Серпень

Клюцевський В.І.,
Безсмертна I.A.

- узагальнення інф орм ації про стан підготовки закладів освіти до нового
навчального року;

Серпень

Січова В.І.,
Криницький С.А.

- м оніторинг якості заверш ення 2015/16 навчального року та підготовки
до нового навчального року;

Серпень

Січова В.І.,
Криницький С.А.

- аналіз стану забезпечення педагогічними кадрами загальноосвітніх
навчальних закладів області на початок 2016/17 навчального року;

Серпень - вересень

Січова В.І.,
Криницький С.А.

ф орм ування проекту програми економічного,
культурного розвитку Х ерсонської області на 2017 рік;

Вересень

соціального

та

Бутрій Д. С.,
Пшенична І. О.

- ведення системи обліку публічної інф орм ації в апараті обласної
держ авної адм іністрації та забезпечення до неї доступу через офіційний вебсайт обласної держ авної адміністрації;

Щодня

Клюцевський В.І.,
Верлата Н. О.,
Пасенко Н.К.

- підготовка і надання А дм іністрації П резидента України, К абінету
М іністрів У країни експрес-інф орм ації про основні події в області;

Щодня

Січова В.І.,
Савенко О.М.

- підготовка і надання А дм іністрації П резидента У країни щ отиж невої
інф ормації про суспільно-політичну ситуацію в області;

Щотижня

Січова В.І.,
Савенко О.М.
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- підготовка для А дм іністрації П резидента У країни переліку основних
публічних заходів в області (за встановленою формою );

Щоп ’я тниці

Клюцевський В.І.,
Горішній О.І.

- збір даних та проведення моніторингу показників заробітної плати
і стану погаш ення заборгованості з неї в регіоні у розрізі міст та районів;

Щомісяця

Січова В.І.,
Причина Г.Г.

аналіз показників діяльності будівельної галузі та обсягів введення в
експлуатацію ж итла в області;
-

Щомісяця

Адамчик О.О.,
Ходін Г.М.

- аналіз та інф орм ування голови обласної держ авної адміністрації про
виконання м ісцевих бю дж етів області, обласного бю дж ету, про надходж ення
до загального та спеціального фондів обласного бю дж ету власних і закріплених
доходів;

Щомісяця

Бутрій Д. С.,
Вітренко Н.М.

- аналіз виконання регіональної програми будівництва
доступного ж итла у Х ерсонській області на 2010 - 2017 роки;

Щомісяця

(придбання)

Адамчик О.О.,
Ходін Г.М.

- аналіз ф інансового стану та погаш ення заборгованості із заробітної
плати на підприєм ствах будівельної галузі;

Щомісяця

Адамчик О.О.,
Ходін Г.М.

аналіз стану м істобудівної діяльності та забезпечення оновлення і
розроблення генеральних планів населених пунктів області;
-

Щомісяця

Адамчик О.О.,
Ходін Г.М.

- підготовка інф орм ації до А дм іністрації П резидента У країни про дату,
орієнтовний порядок денний засідань колегії обласної держ авної адміністрації,
Ради оборони Х ерсонської області та сесій обласної та районних рад на
наступний місяць;

Щомісяця

Клюцевський В.І.,
Горішній О.І.
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- аналіз кількісних показників щ одо сімей, які перебуваю ть на обліку
кандидатів в усиновлю вачі, дітей, які перебуваю ть на регіональном у обліку, та
усиновлених дітей;

Щомісяця

Січова В.І.,
Міхєєва О. В.

- аналіз діяльності служ б у справах дітей області з питань здійснення
нагляду за всиновленим и дітьми;

Щомісяця

Січова В.І.,
Міхєєва О. В.

- аналіз стану призначення держ авної соціальної допомоги та грош ового
забезпечення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей за
принципом «грош і ходять за дитиною » і надання звітів до М іністерства
соціальної політики України;

Щомісяця до 1 числа

Січова В.І.,
Міхєєва О. В.

- підготовка і надання А дм іністрації П резидента У країни, К абінету
М іністрів У країни довідки про суспільно-політичну ситуацію в області;

Щомісяця до 5 числа

-

Січова В.І.,
Савенко ОМ .

м оніторинг кількісних показників усиновлення дітей в області;

Щомісяця до 10 числа

Січова В.І.,
Міхєєва О. В.

- м оніторинг розрахунків за спож итий природний газ та електричну
енергію підприєм ствам и теплоенергетики;

Щомісяця до 20 числа

Адамчик О. О.

- м оніторинг розрахунків спож ивачів за послуги з централізованого
теплопостачання та інф ормування М іністерства регіонального розвитку,
будівництва та ж итлово-ком унального господарства У країни;

Щомісяця до 20 числа

Адамчик 0 .0 .

- м оніторинг обсягу заборгованості з різниці в тариф ах та заборгованості
за спож итий природний газ;

Щомісяця до 25 числа

Адамчик О.О.

- м оніторинг обсягу заборгованості з різниці в тариф ах та заборгованості
за електричну енергію ;

Щомісяця до 25 числа

Адамчик О. О.
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- м оніторинг стану призначення і виплати соціальної допомоги на дітеисиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грош ового забезпечення
батькам-вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сім ейного типу та прийомних с ім ’ях за принципом «грош і
ходять за дитиною »;

Щомісяця до 27 числа

Січова В.І.,
Причина Г.Г.

- організація Єдиних днів інф ормування населення області;

Кожної третьої п ’я тниці місяця

Січова В.І.,
Савенко О.М.

аналіз підсум ків роботи пром ислового комплексу за звітний період,
визначення проблем них питань, що підлягаю ть перш очерговом у розв’язанню ,
та перспектив соціально-економ ічного розвитку області;
-

Протягом кварталу

Бутрій Д. С.,
Пшенична І.О.

- м оніторинг середніх роздрібних цін на основні продовольчі товари по
підприємствах торгівлі та продовольчих ринках області;

Протягом кварталу

Бутрій Д.С.,
Пшенична І. О.

- м оніторинг реф орм ування ж итлової сфери в частині створення
інституту управителів та формування еф ективного власника ж итла ш ляхом
створення ОСББ;

Протягом кварталу

Адамчик О.О.

аналіз підсум ків роботи промислового комплексу області, визначення
проблемних питань, що підлягаю ть перш очерговом у р о зв ’язанню;
-

Протягом кварталу

- аналіз стану
адміністрації;

Протягом кварталу

Бутрій Д. С.,
Пшенична І. О.
зовніш ньоекономічної

діяльності

обласної

держ авної

Бутрій Д. С.,
Волинець Т.Г.

- забезпечення реалізації заходів регіональної програм и інф орматизації
у сфері сучасних інф ормаційних технологій в апараті обласної держ авної
адміністрації;

Протягом кварталу

Клюцевський В.І.,
Пасенко Н.К.
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- здійснення оперативного з в ’язку з районам и та м істами області щ одо
основних заходів ж иттєзабезпечення населення;

Протягом кварталу

Клюцевський В.І.,
Горішній О.І.

- збір та узагальнення щ оденних оперативних інф орм ацій щ одо основних
заходів та роботи райдерж адм іністрацій, м іськвиконкомів з виріш ення питань
ж иттєзабезпечення господарського комплексу області, стабільної суспільнополітичної ситуації та підготовка аналітичної інф орм ації керівництву обласної
держ авної адм іністрації;

Протягом кварталу

Клюцевський В.І.,
Горішній О.І.

- забезпечення взаєм одії зі структурним и підрозділам и обласної
держ авної адм іністрації та її апарату, обласними управлінням и та служ бами для
оперативного інф орм ування А дм іністрації П резидента У країни, К абінету
М іністрів У країни щ одо діяльності обласної держ авної адміністрації;

Протягом кварталу

Клюцевський В.І.,
Горішній 0.1.

- аналіз стану розвитку туристичної та курортно-рекреаційної діяльності
області;

Протягом кварталу

Рищук Є.М.,
Волинець Т.Г.

- м оніторинг туристичних потоків під час курортно-туристичного сезону
2016 року в області;

Протягом кварталу

Рищук Є.М.,
Волинець Т.Г.

- підготовка інф орм аційно-аналітичних м атеріалів для висвітлення на
оф іційному веб-сайті обласної держ авної адм іністрації та в засобах масової про
стан і тенденції розвитку сфери туризм у та курортів області;

Протягом кварталу

Рищук Є.М.,
Волинець Т.Г.

- укладання охоронних договорів з власникам и п а м ’яток чи їх частин або
уповноваж еним и ними органами з управлінням містобудування та архітектури
обласної держ авн ої адм іністрації як органом охорони культурної спадщ ини
обласної держ авної адм іністрації (у частині п ам ’яток містобудування та
архітектури);

Постійно

Адамчик О.О.,
Ходін Г.М.

24

м оніторинг стану
адм іністративних послуг;

реф ормування

Постійно

в

області

системи

надання

Бутрій Д. С.,
Пшенична І. О.

- м оніторинг діяльності органів виконавчої влади щ одо здійснення
електронних держ авних закупівель;

Постійно

Бутрій Д.С.,
Пшенична І.О.

- здійснення технічного супроводу сайту Х ерсонської обласної держ авної
адміністрації;

Постійно

Клюцевський В.І.,
Пасенко Н.К.

здійснення технічної підтримки систем и електронного докум ентообігу
АСКОД.
-

Постійно

Клюцевський В.І.,
Пасенко Н.К.

10. Організація проведення державних та професійних свят,
інших культурно-мистецьких заходів
- до Д ня архітектури У країни;

01 липня

Адамчик О.О.,
Ходін Г.М.

- до Д ня працівників Д ерж авної податкової служ би У країни;

02 липня

Бутрій Д. С.,
Кпим І. В.

- до Д ня працівників морського та річкового флоту;

03 липня

Адамчик О. О.,
Криволап 1.1.

- м іж народний фестиваль народної творчості «К упальські зорі» (на базі
Голопристанського району);

04 липня

-

Січова В.І.,
Думинська С.В.

до Д ня працівника природно-заповідної справи;

07 липня

Рищук Є.М.,
Попутько Ю.А.
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- до Д ня рибалки;

10 липня

РищукЄ.М .,
Артющик Б. С.

- до Д ня бухгалтера;

16 липня

Бутрій Д. С.,
Пшенична І. О.

- до Д ня хрещ ення К иївської Русі - У країни;

28 липня

Січова В.І.,
Савенко О.М.

- до Д ня працівника торгівлі;

31 липня

-

Бутрій Д.С.,
Пшенична 1.0.

до Д ня аером обільних військ;

02 серпня

Чабан В.І.,
Крайнюк М.В.

- до Д ня будівельника;

14 серпня

Адамчик О.О.,
Рудченко С.М.

- до Д ня Д ерж авного П рапора України;

23 серпня

Січова В.І.,
Чабан В.І.,
Адамчик О.О.,
Бутрій Д. С.,
Рищук Є.М.,
Клюцевсъкий В.І.

- до 25-ї річниці незалеж ності У країни;

24 серпня

Січова В.І.,
Чабан В.І.,
Адамчик О.О.,
Бутрій Д. С.,
Рищук Є.М.,
Клюцевський В.1.

- до Д ня знань;

01 вересня

Січова В.І.,
Криницький Є.А.,
Думинська С.В.
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- до Д ня заверш ення Д ругої світової війни;

02 вересня

Січова В.І.,
Думинська С.В.

- до Д ня підприєм ця;

02 вересня

-

до Д ня ф ізичної культури та спорту;

10 вересня

-

Бутрій Д. С.,
Пшенична І. О.
Січова В.І.,
Семченко Ю. О

до Д ня українського кіно;

10 вересня

Січова В.І.,
Думинська С.В.

- до Д ня рятівника;

17 вересня

Чабан В.І.,
Сулімов О. С.

- до Д ня працівника лісу;

18 вересня

Рищук Є.М.,
Тищенко В.В.

- до Д ня партизанської слави;

22 вересня

-

до В сесвітнього дня серця;

26 вересня

-

Січова В.І.,
Короленко В.М.

до М іж народного дня туризму;

27 вересня

-

Січова В.І.,
Думинська С.В.

Рищук Є.М.,
Волинець Т.Г.

до Д ня усиновлення;

ЗО вересня

Січова В.І.,
Міхєєва О. В.

- до В сесвітнього дня бібліотек.

ЗО вересня

Січова В.І.,
Думинська С.В.
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11. Робота із зверненнями громадян
- оприлю днення на веб-сайті обласної держ авної адм іністрації підсумків
роботи із зверненням и громадян за II квартал 2016 року;

Липень

Клюцевський В.І.,
Безсмертна I.A.

- перевірка додерж ання законодавства про звернення громадян
районних держ авних адм іністраціях відповідно до затвердж еного графіка;

Протягом кварталу

у

Клюцевський В.І.,
Безсмертна I.A.

- організація прийом ів громадян з особистих питань, що проводитимуться
головою обласної держ авної адміністрації та його заступникам и;

За окремим графіком

Клюцевський В.І.,
Безсмертна I.A.

- організація виїзних прийомів громадян за місцем їх прож ивання, що
проводитим уться головою обласної держ авної адм іністрації та його
заступниками;

За окремим графіком

Клюцевський В.І.,
Безсмертна I.A.

- контроль за звітуванням голів районних держ авних адміністрацій з
питань роботи із зверненням и громадян.

За окремим графіком

К ерівник апарату
^
обласної д ерж авн ої адм іністрації

Клюцевський В.І.,
Безсмертна I.A.

1
\

^В .І.К лю цевський

