
 
 

 
 
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
 26.09.2019                                                                                              № 154 
 
 
Про план роботи районної 
державної адміністрації на  
IV 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 ІV 
квартал 2019 року (додається). 

2. Керівнику апарату райдержадміністрації, начальникам управлінь і 
відділів райдержадміністрації, інших служб забезпечити своєчасну підготовку 
та виконання запланованих заходів. 
 
 
 
    Виконувач обов’язків  
голови районної державної 
          адміністрації                                                                    В.ФЕСЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                            

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
                                                                                           Розпорядження голови 
                                                                                           Миргородської районної  
                                                                                           державної адміністрації 
                                                                                            26.09.2019   № 154 
                                                                         
 

П Л А Н 
роботи районної державної адміністрації 

на ІV 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 
9 місяців 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. Про затвердження 
районного бюджету на 
2020 рік. 

Бюджетний 
кодекс 
України. 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Синяговська М.Б. 

5. Про внесення змін до 
Комплексної програми 
соціального захисту 
осіб з обмеженими фі-
зичними можливостя-
ми та ветеранів війни 
на 2013-2020  роки.   

Закон України 
«Про реабіліта-
цію інвалідів в 
Україні». 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 

6. Про внесення змін до 
районної Комплексної 
програми надання 
пільг з послуг зв’язку, 

Рішення 
тридцятої сесії 
районної ради 
сьомого скли-

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 



компенсацій за піль-
говий проїзд окремим 
категоріям громадян 
та інших перед-
бачених законодав-
ством пільг на 2018 – 
2019 роки. 

кання від 
22.12.2017      
№ 29. 

7. 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. 

8. Про надання дозволу 
відділу освіти рай-
держадміністрації на 
укладання (продов-
ження) договорів 
оренди нежитлових  
приміщень. 

Закон України 
«Про оренду 
державного та 
комунального 
майна». 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

9. Про надання дозволу 
відділу культури і 
архіву райдержадмі-
ністрації на продов-
ження дії договорів 
оренди будівель і 
майна сільських, се-
лищних рад, відділу 
освіти райдержадмі-
ністрації, філії «Діб-
рівський кінний завод 
№ 62» ДП «Конярство 
України». 

З метою забез-
печення функ-
ціонування зак-
ладів культури 
та здійснення 
ними культур-
но – освітньої 
роботи у 2020 
році. 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

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 

10. Про стан роботи із 
зверненнями громадян 
за підсумками 9 
місяців 2019 року. 

Указ Президен-
та України від 
07.02.2008        
№ 109/2008 
«Про першо-
чергові заходи 
щодо забезпе-
чення реалізації 
та гаранту-

Жовтень. Хоменко В.М., 
Діхтяр В.І. 



вання консти-
туційного пра-
ва на звернення 
до органів дер-
жавної влади та 
органів місце-
вого самовря-
дування». 

11. Про стан реалізації 
Комплексної програми 
«Підвищення ефектив-
ності і надання вто-
ринної (спеціалізова-
ної) медичної допо-
моги в Миргородській 
центральній районній 
лікарні у 2016-2020 
роках». 

Рішення другої 
сесії сьомого 
скликання 
Миргородської 
районної ради 
від 20.11.2015 
№ 17. 

Жовтень. Фесенко В.А., 
Будний Я.В. 

12. Про підсумки еконо-
мічного і соціального 
розвитку та виконання 
бюджету району за 9 
місяців  2019 року . 

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

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

13. Про реалізацію дер-
жавної політики з 
питань створення 
сприятливих умов для 
життєдіяльності осіб з 
обмеженими фізични-
ми можливостями та  
соціального захисту 
інвалідів.  

Закон України 
«Про основи 
соціальної за-
хищеності ін-
валідів в Украї-
ні».  

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

14. Про реалізацію Стра-
тегiї національно – 
патрiотичного вихо-
вання дiтей та молодi 
на 2016-2020 роки на 
території Миргород-
щини. 

Указ Президен-
та України від 
13.10.2015       
№ 580/2015  
«Про Страте-
гію націо-
нально-патріо-
тичного вихо-
вання дітей та 
молоді на 2016 
- 2020 роки». 

Грудень. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 
 

IV. Питання, які будуть розглядатися на галузевих семінарах та нарадах 



15. Нарада про виконання 
місцевих бюджетів по 
доходах за 9 місяців 
2019 року. 

Бюджетний 
кодекс 
України. 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Синяговська М.Б. 

16. Нарада про особ-
ливості формування 
показників місцевих 
бюджетів на 2020 рік. 

Бюджетний 
кодекс 
України. 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Синяговська М.Б. 

17. Нарада про початок 
опалювального сезону 
в закладах культури 
району. 

Розпорядження 
голови рай-
держадміністра
ції від 
03.06.2019 
№103 «Про 
підсумки про-
ходження опа-
лювального пе-
ріоду 2018/2019 
років та завдан-
ня з підготовки 
житлово-кому-
нального гос-
подарства до 
роботи в осін-
ньо-зимовий 
період 
2019/2020 ро-
ків». 

Жовтень. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

18. Нарада про заходи з 
увічнення в районі 
пам’яті захисників 
України на період до 
2020 року. 

Розпорядження 
Кабінету Мініс-
трів України 
від 23.09.2015 
№ 998-р «Про 
заходи з увіч-
нення пам’яті 
захисників Ук-
раїни на період 
до 2020 року». 

Жовтень. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

19. Нарада про стан бу-
дівель закладів освіти 
району та готовність 
їх до експлуатації в 
зимовий період. 

Положення 
Державного 
комітету будів-
ництва, архі-
тектури та жит-
лової політики 
України Дер-
жавного комі-
тету України 

Жовтень. Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 



по нагляду за 
охороною пра-
ці від 
27.11.1997 
№32/288 «По-
ложення про 
безпечну та на-
дійну експлуа-
тацію виробни-
чих будівель і 
споруд». 

20. Нарада про заходи 
щодо запобігання та 
протидії корупції. 

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

Листопад Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

21. Нарада щодо забезпе-
чення доступності 
будівель, приміщень і 
прибудинкових тери-
торій закладів культу-
ри і мистецтва району 
для осіб з інвалідністю 
та інших маломобіль-
них груп населення. 

Наказ Департа-
менту культури 
і туризму  обл-
держадмініст-
рації від 
30.03.2018 №70 
«Про створення 
доступності бу-
дівель, примі-
щень і прибу-
динкових тери-
торій закладів 
культури і мис-
тецтва області 
для осіб з 
інвалідністю та 
інших маломо-
більних груп 
населення». 

Листопад Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

22. Нарада – семінар про 
організацію харчуван-
ня дітей в закладах 
дошкільної освіти, 
впровадження базо-
вого компонента 
дошкільної освіти. 

Закон України 
«Про дошкіль-
ну освіту». 

Листопад 
 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

23. Нарада про роботу 
гуртків стації юних 
натуралістів та станції 
юних туристів, створе-
них при закладах 
загальної середньої 

Закон України 
«Про поза-
шкільну осві-
ту». 

Грудень. Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 



освіти району. 
24. Нарада про здійснення 

контролю за діяль-
ністю господарської 
частини відділу освіти 
райдержадміністрації, 
планування щорічної 
тарифної відпустки, 
проведення ново-
річних ранків. 

У порядку 
контролю. 

Грудень. Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

25. Нарада про підготовку 
до приймання річних 
статистичних звітів 
закладами культури за 
2019 рік. 

Наказ Мініс-
терства культу-
ри і туризму 
України від 
18.09.2007      
№ 60 «Про 
затвердження 
форм звітності 
(адміністратив-
ні дані) № 7-
НК «Звіт про 
діяльність 
клубних закла-
дів», № 7-НК 
(зведена) «Зве-
дений звіт про 
діяльність 
клубних закла-
дів» та Інст-
рукцій щодо їх 
заповнення». 

Грудень. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

26. Нарада про підготовку 
та проведення ново-
річних та різдвяних 
свят у закладах 
культури району. 
 

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

Грудень. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

27. Методичний семінар-
нарада з питань 
взаємодії управління  
соціального захисту 
населення  райдержад-

Закон України 
«Про державну  
допомогу 
сім’ям з діть-
ми», Положен-

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

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/doccatalog/document?id=98810
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/doccatalog/document?id=98810
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/doccatalog/document?id=98810
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/doccatalog/document?id=98810
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/doccatalog/document?id=98810
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/doccatalog/document?id=98810


міністрації з органами 
місцевого самовряду-
вання щодо  реалізації 
державних програм 
соціального захисту 
населення та надання 
державної соціальної 
допомоги, субсидій, 
пільг окремим 
категоріям громадян. 

ня про порядок 
призначення 
житлових суб-
сидій, затвер-
джене постано-
вою Кабінету 
Міністрів Ук-
раїни від 
21.10.1995 
№ 848 (зі 
змінами). 

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

28. Про проблемні 
питання виконання 
місцевих бюджетів у 
2019 році. 

Бюджетний 
кодекс 
України. 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Синяговська М.Б. 

29. 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. 
 

30. Про початок та 
проходження 
опалювального сезону 
2019/2020 років. 
 

Розпорядження 
голови рай-
держадміністра
ції від 
03.06.2019 № 
103 «Про під-
сумки проход-
ження опалю-
вального пе-
ріоду 2018/2019 
років та завдан-
ня з підготовки 
житлово-кому-
нального гос-
подарства до 
роботи в осін-
ньо-зимовий 
період 2019/ 
2020 років». 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Шабатько Ю.А. 

31. Про початок опалю-
вального сезону в 

Наказ Мініс-
терства енерге-

Жовтень. Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 



закладах освіти райо-
ну. 

тики та вугіль-
ної промисло-
вості України 
від 15.05.2015 
№ 285 «Про 
затвердження 
Правил безпеки 
систем газопос-
тачання». 

32. Про завершення жнив 
у господарствах 
району. 

У порядку 
контролю.  

Листопад Фесенко В.А., 
Головко Ю.П. 

33. Про технічний стан 
будівель закладів ос-
віти району та виді-
лення коштів на їх 
ремонт. 

У порядку 
контролю. 

Листопад Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

34. Про заходи, спрямо-
вані на недопущення 
виникнення надзви-
чайних ситуацій під 
час святкування ново-
річних та різдвяних 
свят. 

З метою 
недопущення 
виникнення 
надзвичайних 
ситуацій. 

Грудень. Фесенко В.А., 
Завгородній В.С. 

35. Про створення 
сприятливих умов для 
життєдіяльності осіб з 
обмеженими фізични-
ми можливостями та  
соціального захисту 
інвалідів.  

Закон України 
«Про основи 
соціальної за-
хищеності ін-
валідів в Украї-
ні».  

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

36. Про підготовку та 
проведення ново-
річних та різдвяних 
свят у закладах 
культури району. 
 

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

Грудень. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

№ 
п/п Зміст заходів Відповідальні 

виконавці 
VІ. Проведення організаційно-масових заходів. 

Протягом кварталу 
37. Забезпечення діяльності консультативних, дорад- Перший заступник, 



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

заступник голови 
райдержадмініст-
рації, керівник апа-
рату райдержадмі-
ністрації.  

38. Оприлюднення в засобах масової інформації  звіту 
про виконання районного бюджету за 9 місяців 
2019 року. 

Фесенко В.А., 
Синяговська М.Б. 

39. Моніторинг цін на основні види продовольчих 
товарів на території сільських (селищних рад) 

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 

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

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 

41. Участь у громадських слуханнях з розгляду 
містобудівної документації: генеральні плани 
населених пунктів Савинцівської, Зуєвецької та 
Великообухівської сільських рад. 

Фесенко В.А., 
Завгородній В.С. 

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

Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 
 

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

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

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

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

45. 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. 

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

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

47. Здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації 
державних службовців райдержадміністрації. 

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

48. Проведення щорічного оцінювання виконання 
державними службовцями покладених на них 
обов’язків і завдань. 

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

Жовтень 
49. Зональні та фінальні змагання з міні-футболу 

(юнаки, дівчата). 
Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

50. Військово-патріотичний фестиваль «Козацький 
гарт». 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

51. Заходи до Міжнародного дня людей похилого віку 
та Дня ветерана. 

Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 



52. Заходи до Дня працівників освіти. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

Листопад 
53. Заходи до Дня працівників соціальної сфери. Фесенко В.А., 

Халдай Н.В. 
54. Заходи до Дня працівників сільського господарства. Фесенко В.А, 

Халдай Н.В., 
Головко Ю.П. 

55. Заходи до Всеукраїнського Дня працівників 
культури та майстрів народного мистецтва. 

Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

56. Відкриті районні та окружні змагання з техніки 
пішохідного туризму в приміщенні (середня вікова 
група). 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

57. Районний етап Всеукраїнської експедиції учнівської 
та студентської молоді «Моя Батьківщина – 
Україна». 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

58. Проведення районного конкурсу «Учитель року - 
2019». 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І.. 

59. Проведення районного етапу Міжнародного 
конкурсу з української мови ім. Петра Яцика. 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

60. Участь учнів в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів. 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

61. Участь учнів в І етапі Всеукраїнського конкурсу -
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України. 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

62. Проведення районного етапу Міжнародного мовно-
літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка. 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

63. Семінар-практикум з питань організації роботи 
турорганізаторів шкіл та керівників гуртків 
районної станції юних туристів. 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

Грудень 
64. Заходи до Дня місцевого самоврядування. Фесенко В.І., 

Халдай Н.В. 
65. Заходи до Міжнародного дня інвалідів. Фесенко В.І., 

Халдай Н.В. 
66. Новорічні ранки для дітей. Фесенко В.І., 

Халдай Н.В. 
67. Заходи до 365 - річчя від дня народження Данила 

Павловича Апостола 
Фесенко В.І., 
Халдай Н.В. 

68. Зональні та фінальні змагання з баскетболу. Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

VII. Проведення заходів ідеології державотворення 
Протягом кварталу 

69. Організація виступів голови райдержадміністрації, 
першого заступника, заступника голови райдерж-
адміністрації, керівника апарату райдержадмі-

Фесенко В.А., 
Хоменко В.М. 



ністрації і керівників структурних підрозділів рай-
держадміністрації у засобах масової інформації. 

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

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

71. 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. 

72. Громадські обговорення, електронні консультації з 
питання «Про проект Програми економічного і 
соціального розвитку Миргородського району на 
2020 рік». 

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 

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

Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 

 Жовтень  
74. Заходи до Дня захисника України.  Фесенко В.А., 

Халдай Н.В., 
Рубель Л.І. 

75. Заходи до Дня Українського козацтва. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В., 
Рубель Л.І. 

76. Заходи до Дня визволення України від фашистських 
загарбників. 

Фесенко В.А., 
Халдай Н.В., 
Рубель Л.І. 

Листопад 
77. Заходи до Дня української писемності та мови. Фесенко В.А., 

Халдай Н.В. 
78. Заходи до Дня Гідності і Свободи. Фесенко В.А., 

Халдай Н.В., 
Рубель Л.І. 

79. Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів. Фесенко В.А., 
Халдай Н.В., 
Рубель Л.І. 

Грудень 
80. Заходи до Дня Збройних Сил України. Фесенко В.А., 

Халдай Н.В., 
Рубель Л.І. 

81. Заходи до Всеукраїнського тижня права та Дня прав 
людини. 

Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

82. Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Фесенко В.А., 
Халдай Н.В., 
Рубель Л.І. 

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



Протягом кварталу 
83. 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. 

84. Надання методичної допомоги органам місцевого 
самоврядування щодо роботи зі зверненням 
громадян. 

Хоменко В.М., 
Діхтяр В.І. 

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

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 

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

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 

87. Надання практичної та методичної допомоги 
органам місцевого самоврядування щодо реалізації 
державної політики у сфері будівництва, 
архітектури, містобудування, розвитку інфраст-
руктури та житлово-комунального господарства. 

Фесенко В.А., 
Завгородній В.С., 
Шабатько Ю.А. 

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

Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 
 

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

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

90. Надання методичної допомоги щодо відшкодування 
витрат на утримання та оренду нерухомого майна, 
що знаходиться в спільній комунальній власності 
територіальних громад сіл та селищ району. 

Фесенко В.А., 
Рубель Л.І. 

91. 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 

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

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 
 

93. Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності». 

Фесенко В.А., 
Завгородній В.С. 

94. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми». 

Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 

95. Закон України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні». 

Фесенко В.А., 
Горобець Л.І. 



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

97. Указ Президента України від 23.10.2015 № 580/2015  
«Про Стратегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки». 

Фесенко В.А., 
Халдай Н.В. 

98. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті 
захисників України на період до 2020 року». 

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 
99. 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. 

 
 
 
Начальник відділу управління 
персоналом та організаційної роботи  
апарату райдержадміністрації                                                      Л.І.Приймачук 
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