
 
 
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
25.06.2019                                                                                                № 111  
 
 
Про план роботи районної 
державної адміністрації на  
IІІ квартал 2019 року 
 
 

Відповідно до статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», пунктів 6–9 регламенту районної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації  від 
15.01.2013 № 5 «Про затвердження регламенту районної державної 
адміністрації» (зі змінами): 

1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на ІІІ квартал 
2019 року (додається). 

2. Першому заступнику, керівнику апарату райдержадміністрації, 
начальникам управлінь і відділів райдержадміністрації, інших служб 
забезпечити своєчасну підготовку та виконання запланованих заходів. 
 
 
 
           Голова  
районної державної 
       адміністрації                                                                       Ю.КОВАЛЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
                                                                                           Розпорядження голови 
                                                                                           Миргородської районної  
                                                                                           державної адміністрації 
                                                                                           25.06.2019   № 111 
                                                                         

П Л А Н 
роботи районної державної адміністрації 

на ІIІ квартал 2019 року 
                          

І. Питання, що плануються для розгляду районною радою 

№ 
пп 

Зміст заходу 
 

Обґрунтування 
необхідності 
здійснення 

заходів 

Термін 
вико-
нання 

Відповідальні 
виконавці 

1. Про затвердження 
розпоряджень голови 
райдержадміністрації, 
прийнятих в міжсе-
сійний період, щодо 
використання коштів 
районного бюджету. 

Бюджетний 
кодекс 
України. 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Синяговська М.Б. 

2. Про затвердження 
звіту про виконання 
районного бюджету на 
І півріччя 2019 року.  

Бюджетний 
кодекс 
України. 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Синяговська М.Б. 

3. Про внесення змін до 
показників районного 
бюджету на 2019 рік. 

Бюджетний 
кодекс 
України. 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Синяговська М.Б. 

4. Звіт про хід виконання 
Програми розвитку 
малого підприємницт-
ва у Миргородському 
районі на 2018 - 2020 
роки. 

Рішення 32сесії 
районної ради 
7скликання від 
27.04.2018 № 5. 
 

Протягом 
кварталу 

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 

5. Про внесення змін до 
Програми зайнятості 
населення Мирго-   
родського району на 
2018-2020 роки. 

Закон України 
«Про зайня-
тість населен-
ня». 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 

6. Про внесення змін до 
Комплексної Програ-
ми розвитку освіти 
Миргородського райо-
ну на 2016-2020 роки. 

Закони України 
«Про освіту», 
«Про місцеве 
самоврядуван-
ня в Україні». 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 



ІІ. Питання, які  будуть розглядатися на нарадах у голови 
райдержадміністрації. 

Наради у голови райдержадміністрації відбуваються 
у 1-й та 3-й вівторок місяця за окремим планом. 

ІІІ. Питання, які будуть розглядатися на засіданнях колегії 
райдержадміністрації 

7. Про стан роботи із 
зверненнями громадян 
за підсумками першо-
го півріччя 2019 року. 

Указ Президен-
та України від 
07.02.2008        
№ 109/2008 
«Про першо-
чергові заходи 
щодо забезпе-
чення реалізації 
та гаранту-
вання консти-
туційного пра-
ва на звернення 
до органів дер-
жавної влади та 
органів місце-
вого самовря-
дування». 

Липень. Хоменко В.М., 
Діхтяр В.І. 

8. Про роботу з персо-
налом у райдерж-
адміністрації у пер-
шому півріччі 2019 
року.  

З метою поліп-
шення роботи з 
персоналом. 

Липень. Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 
 

9. Про виконання заходів 
щодо попередження 
корупційних діянь 
серед державних 
службовців та посадо-
вих осіб місцевого 
самоврядування про-
тягом першого 
півріччя 2019 року. 

Закон України 
«Про запобі-
гання коруп-
ції». 

Липень. Хоменко В.М., 
Ушаков О.А. 

10. Про підсумки еконо-
мічного і соціального 
розвитку та виконання 
бюджету району за 
перше півріччя  2019 
року . 

Закон України 
«Про державне 
прогнозування 
та розроблення 
програм еконо-
мічного і соціа-
льного розвит-
ку України». 

Серпень. Фесенко В.А., 
Рябко Л.М., 
Синяговська М.Б. 

11. Про стан завершення 
жнив у господарствах 

З метою досяг-
нення стабіль-

Серпень. Фесенко В.А., 
Головко Ю.П. 



району. ного та еконо-
мічного розвит-
ку району. 

12. Про стан виконання 
розпорядчих актів та 
доручень Президента 
України, Кабінету Мі-
ністрів України, цент-
ральних органів вико-
навчої влади, голів 
обласної та районної 
державних адмініст-
рацій за підсумками 
першого півріччя 2019 
року.  

Указ Президен-
та України від 
29.03.2000        
№ 549/2000 
«Про заходи 
щодо вдоскона-
лення органі-
зації контролю 
за виконанням 
актів та дору-
чень Президен-
та України».  

Серпень. Хоменко В.М., 
Діхтяр В.І. 

13. Про стан підготовки 
житлово-комунально-
го господарства, 
підприємств району до 
роботи в осінньо-
зимовий період 2019 - 
2020 років. 

Розпоряджен-
ня голови рай- 
держадмініст-
рації від 
03.06.2019 
№103 «Про 
підсумки про-
ходження опа-
лювального 
періоду 2018/ 
2019 років та 
завдання з під-
готовки жит-
лово-кому-
льного господ-
дарства до 
роботи в осін-
ньо-зимовий 
період 2019/ 
2020 років». 

 

Вересень. Фесенко В.А., 
Шабатько Ю.А. 

14. Про організацію ро-
боти щодо проведення 
перерахунків розмірів 
житлових субсидій з 
початком опалюваль-
ного періоду 2019/ 
2020 року.  

Постанова Ка-
бінету Мініст-
рів України від 
17.04.2019 
№ 373 «Деякі 
питання надан-
ня житлових 
субсидій та 
пільг на оплату 
житлово-кому-
нальних послуг 
у грошовій 

Вересень. Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 



формі», Поло-
ження про по-
рядок призна-
чення житло-
вих субсидій, 
затверджене 
постановою Ка-
бінету Мініст-
рів України від 
21.10.1995 
№ 848 (зі 
змінами)  

IV. Питання, які будуть розглядатися на галузевих семінарах та нарадах 
15. Нарада про підготовку 

об’єктів культури 
району до роботи в 
осінньо-зимовий 
період 2019/20 року. 

Розпоряджен-
ня голови рай- 
держадмініст-
рації від 
03.06.2019 
№103 «Про 
підсумки про-
ходження опа-
лювального 
періоду 2018/ 
2019 років та 
завдання з під 
готовки жит 
лово-комуналь-
ного госпо-
дарства до 
роботи в осін-
ньо-зимовий 
період 2019/ 
2020 років». 

Липень. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

16. Нарада про проведен-
ня масових заходів у 
серпні 2019 року. 

Програма по 
проведенню 
першочергових 
заходів щодо 
збагачення та 
розвитку куль-
тури і духов-
ності Мирго-
родщини на 
2016-2020 
роки. 

Липень. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

17. Нарада про підготовку 
грунту та проведення  
посіву озимих культур  

З метою прове-
дення посіву в 
оптимальні 

Серпень. Фесенко В.А., 
Головко Ю.П. 
 



урожаю 2020 року. строки. 
18. Нарада про стан 

готовності закладів 
дошкільної освіти  до 
нового навчального 
року, організацію ос-
вітнього процесу в 
дошкільних навчаль-
них закладах у 2019-
2020 навчальному 
році. 

Закони України 
«Про освіту», 
«Про дошкіль-
ну освіту». 

Серпень. Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

19. Нарада про підготовку 
та відзначення Дня 
Незалежності України. 

Програма по 
проведенню 
першочергових 
заходів щодо 
збагачення та 
розвитку куль-
тури і духов-
ності Мирго-
родщини на 
2016 – 2020 
роки. 

Серпень. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

20. Нарада про шляхи 
практичної реалізації 
концепції Нової 
української школи. 

Аналіз роботи 
закладів освіти 
району. 

Вересень. Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

21. Нарада про атестацію 
педагогічних праців-
ників у 2019-2020 нав-
чальному році, вив-
чення стану організа-
ції методичної роботи 
в закладах дошкільної 
освіти та навчально – 
виховних комплексах 
району. 

Наказ Мініс-
терства освіти і 
науки України 
від 06.10.2010 
№ 930 «Про 
затвердження 
Типового поло-
ження про атес-
тацію педаго-
гічних праців-
ників», лист 
Міністерства 
освіти і науки 
України від 
28.04.2015      
№ 1/9-215 
«Щодо обліку 
дітей дошкіль-
ного віку». 

Вересень. Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

22. Нарада про проведен-
ня заходів до Дня 

Програма по 
проведенню 

Вересень. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 



визволення Миргород-
щини та Дня парти-
занської слави. 

першочергових 
заходів щодо 
збагачення та 
розвитку куль-
тури і духов-
ності Мирго-
родщини на 
2016-2020 
роки. 

23. Методичний семінар-
нарада з питань 
взаємодії управління  
соціального захисту 
населення  райдержад-
міністрації з органами 
місцевого самовряду-
вання щодо  реалізації 
державних програм 
соціального захисту 
населення та надання 
державної соціальної 
допомоги, субсидій, 
пільг окремим 
категоріям громадян. 

Закон України 
«Про державну  
допомогу сі-
м’ям з дітьми», 
Положення про 
порядок при-
значення жит-
лових субси-
дій, затвердже-
не постановою 
Кабінету Міні-
стрів України 
від 21.10.1995 
№ 848 (зі 
змінами). 

Вересень. Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 

V. Питання, які будуть розглядатись на оперативно - 
розпорядчих нарадах у заступників голови райдержадміністрації. 

24. Про стан виконання 
місцевих бюджетів. 

Бюджетний ко-
декс України. 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Синяговська М.Б. 

25. Про хід виконання 
програми соціально-
економічного розвит-
ку (будівництво об’єк-
тів соцкультпобуту та 
житлово-комунально-
го господарства) в 
частині розвитку жит-
лового будівництва. 

Програма еко-
номічного і со-
ціального роз-
витку Мирго-
родського 
району на 2019 
рік. 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Завгородній В.С.  

26. Про хід жнив у госпо-
дарствах району  

З метою своє-
часного завер-
шення жнив. 

Серпень. Фесенко В.А., 
Головко Ю.П. 
 

27. Про підготовку 
закладів освіти району 
до початку 2019-2020 
навчального року. 

Закон України 
«Про загальну 
середню 
освіту». 

Серпень. Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

28. Про проведення 
масових заходів до 
Дня Незалежності 

Указ Президен-
та України від 
23.08.2004      

Серпень. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 



України та Дня 
Прапора України. 

№ 987/2004 
«Про День Дер-
жавного Пра-
пора України». 

29. Про соціальний захист 
осіб з інвалідністю. 

Закони України 
«Про основи 
соціальної за-
хищеності осіб 
з інвалідністю 
в Україні», 
«Про реабіліта-
цію інвалідів в 
Україні». 

Серпень. Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 
 

30. Про підготовку до 
опалювального сезону 
2019/2020 років. 
 

Розпорядження 
голови рай-
держадмініст-
рації від 
03.06.2019 № 
103 «Про під-
сумки проход-
ження опалю-
вального пері-
оду 2018/2019 
років та зав-
дання з підго-
товки житлово-
кому-нального 
господарства 
до роботи в 
осінньо-зимо-
вий період 
2019/2020 ро-
ків». 

Вересень. Фесенко В.А., 
Шабатько Ю.А. 

31. Про організований 
початок навчального 
року. 

Закон України 
«Про загальну 
середню осві-
ту». 

Вересень. Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

№ 
п/п Зміст заходів Відповідальні 

виконавці 
VІ. Проведення організаційно-масових заходів. 

Протягом кварталу 
32. Забезпечення діяльності консультативних, дорад-

чих та інших допоміжних органів, служб і комісій, 
створених при райдержадміністрації (за планами 
цих органів). 

Перший заступник 
голови райдержад-
міністрації, керів-
ник апарату рай-
держадміністрації.  

33. Оприлюднення в засобах масової інформації  звіту Фесенко В.А., 



про виконання районного бюджету за перше 
півріччя 2019 року. 

Синяговська М.Б. 

34. Проведення моніторингу цін на основні види 
продовольчих товарів на території сільських, 
селищних рад. 

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 

35. Надання консультацій громадянам та суб’єктам 
підприємницької діяльності. 

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 

36. Засідання архітектурно-містобудівної ради з 
розгляду містобудівної документації:  проект 
детального плану частини території смт Ромодан 
для розміщення амбулаторії сімейної медицини. 

Фесенко В.А., 
Завгородній В.С. 

37. Участь у громадських слуханнях з розгляду 
містобудівної документації «Детальний план 
частини території Великосорочинської та 
Савинцівської сільських  рад Миргородського 
району Полтавської області для облаштування 
Семиренківського ГКР, розміщення дотискної 
компресорної станції Олефірівської УППГ та 
об’єктів її облаштування». 

Фесенко В.А., 
Завгородній В.С. 

38. Здійснення виїзних прийомів для надання 
консультативної допомоги населенню та 
проведення роз’яснювальної роботи з питань 
соціального захисту. 

Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 
 

39. Підготовка щоденної оперативної інформації про 
найважливіші події соціально-економічного та 
суспільно-політичного життя району для обласної 
державної адміністрації. 

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

40. Забезпечення подання матеріалів на офіційну веб-
сторінку райдержадміністрації. 

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

41. Проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики, 
надання консультативної допомоги структурним 
підрозділам райдержадміністрації з питань 
організації проведення консультацій із 
громадськістю. 

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

42. Проведення засідань конкурсної комісії по 
заміщенню вакантних посад в апараті та 
структурних підрозділах райдержадміністрації. 

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

43. Здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації 
державних службовців райдержадміністрації. 

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

Липень 
44. Заходи до свята Івана Купала. Фесенко В.А., 

Халдай Н.В. 
45. Заходи до Дня родини. Фесенко В.А., 

Халдай Н.В. 
Серпень 



46. Участь у фестивалі народної творчості на 
Національному Сорочинському ярмарку. 

Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

47. Районна серпнева конференція   педагогічних 
працівників. 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

48. Районний семінар-нарада турорганізаторів шкіл та 
керівників гуртків районної станції юних туристів.  

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

Вересень 
49. Заходи до Дня знань. Фесенко В.А., 

Халдай Н.В. 
50. Заходи щодо відзначення в районі 74-ї річниці 

завершення Другої світової війни та дня 
партизанської слави. 

Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

51. Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

52. Заходи до Всесвітнього дня туризму. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

53. Відкриті районні змагання з спортивного 
орієнтування на місцевості.  

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

54. Відкриті окружні змагання з техніки пішохідного 
туризму  на місцевості.  

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

55. Відкриті районні змагання з техніки пішохідного 
туризму  на місцевості (старша вікова група) . 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

56. Районна Спартакіада школярів. Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

57. Семінар «День інформації для освітян» до початку 
нового навчального року. 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

58. Свято Першого дзвоника у навчальних закладах 
району. 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

VII. Проведення заходів ідеології державотворення 
Протягом кварталу 

59. Організація виступів голови райдержадміністрації, 
першого заступника райдержадміністрації, 
керівника апарату райдержадміністрації і керівників 
структурних підрозділів райдержадміністрації у 
засобах масової інформації. 

Фесенко В.А., 
Хоменко В.М. 

60. Організація проведення єдиних днів інформування 
населення (за окремим планом). 

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

61. Організація розміщення статей, інформацій та 
інших матеріалів у засобах масової інформації, 
спрямованих на роз’яснення суті державної полі-
тики органів влади. 

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

62. Оприлюднення у засобах масової інформації 
інформаційно-роз’яснювальних матеріалів щодо   
реалізації державних та регіональних програм 
соціального захисту населення. 

Фесенко В.А., 
Горобець Л.І., 
Смутко Т.М. 

Липень 



63. Заходи до річниці проголошення Декларації про 
державний суверенітет України. 

Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

Серпень 
64. Заходи до Дня Державного Прапора України. Фесенко В.А., 

Халдай Н.В., 
Рубель Л.І. 

65. Заходи до Дня незалежності України. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В., 
Рубель Л.І. 

Вересень 
66. Заходи до Дня визволення Миргородщини від 

фашистських загарбників та Дня партизанської 
слави. 

Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

67. Заходи до Дня пам’яті жертв Бабиного Яру. Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

VIII. Робота з органами місцевого самоврядування щодо 
реалізації ними повноважень органів виконавчої влади 

Протягом кварталу 
68. Робота щодо контролю за здійсненням органами та 

посадовими особами місцевого самоврядування 
делегованих повноважень органів виконавчої влади 
на 2019 рік (за окремим планом).  

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І., 
Ушаков О.А. 

69. Надання методичної допомоги органам місцевого 
самоврядування щодо роботи зі зверненнями 
громадян. 

Хоменко В.М., 
Діхтяр В.І. 

70. Надання допомоги виконавчим комітетам 
сільських, селищних рад у підготовці аналітичних 
матеріалів щодо питань реалізації державної 
політики на місцях. 

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 

71. Надання допомоги виконавчим комітетам 
сільських, селищних рад у підготовці проектів 
регуляторних актів та здійснення заходів з їх 
відстеження. 

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 

72. Надання практичної та методичної допомоги 
органам місцевого самоврядування щодо реалізації 
державної політики у сфері будівництва, 
архітектури, містобудування. 

Фесенко В.А., 
Завгородній В.С. 

73. Перевірка сільських, селищних рад щодо 
достовірності інформації, наданої для призначення 
державних соціальних допомог.  

Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 

74. Надання практичної і методичної допомоги щодо 
здійснення повноважень з питань фінансування  
організації підвезення учнів до закладів освіти 
району. 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

75. Надання методичної допомоги щодо відшкодування 
витрат на утримання та оренду нерухомого майна, 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 



що знаходиться в спільній комунальній власності 
територіальних громад сіл та селищ району. 

76. Надання практичної та методичної допомоги 
органам місцевого самоврядування щодо реалізації 
на місцях державної соціальної політики.   

Фесенко В.А., 
Горобець Л.І., 
Чорноморець Л.М. 

IХ. Документи, які розглядатимуться в порядку контролю у заступників  
голови райдержадміністрації 

77. Закон України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України». 

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 
 

78. Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності». 

Фесенко В.А., 
Завгородній В.С. 

79. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту». 

Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 

80. Закон України «Про оплату праці». Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 

81. Закон України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи». 

Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 

82. Указ Президента України від 23.08.2004 № 987/2004 
«Про День Державного Прапора України». 

Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

 Х. Вивчення, узагальнення і поширення в районі нових форм  
та методів роботи органів державної влади і місцевого самоврядування,  

підприємств і організацій різних форм власності 
83. Організація роботи мобільних виїзних «соціальних 

офісів» з метою проведення роз’яснювальної 
роботи з питань соціального захисту населення в 
межах компетенції та прийому документів для 
надання соціальних допомог, субсидій. 

Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 

 
 
 
 
Керівник апарату  
райдержадміністрації                                                          В.М.Хоменко 
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