
 
МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 
27.03.2019                                                                                                 № 58137 
 
 
Про план роботи районної 
державної адміністрації на  
IІ 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 ІІ квартал 
2019 року (додається). 

2. Першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації, 
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 
                                                                                           27.03.2018   № 59137 
                                                                 
         

П Л А Н 
роботи районної державної адміністрації 

на IІ 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 квартал 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 
Стратегічного плану 
соціального партнер-
ства ПрАТ «Нафтогаз-
видобування» з орга-
нами виконавчої влади 
та місцевого самовря-
дування Миргородсь-
кого району на 2019 
рік». 

Декларація 
соціального 
партнерства і 
Стратегічний 
план соціаль-
ного партнер-
ства від 
30.04.2014. 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 

5. Про внесення змін до 
Комплексної програми 
соціального захисту 
осіб з обмеженими фі-

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

Протягом 
кварталу. 

Гуржій О.В.,  
Горобець Л.І. 
 
 



зичними можливостя-
ми та ветеранів війни 
на 2013-2020  роки.   

 
 
 

6. Про внесення змін до 
Комплексної програми 
підтримки учасників 
антитерористичної 
операції та членів їх 
сімей мешканців Мир-
городського району на 
2017 – 2020 роки. 

Рішення 
шістнадцятої 
сесії районної 
ради сьомого 
скликання від 
23.12.2016 № 4. 

Протягом 
кварталу. 

Гуржій О.В.,  
Горобець Л.І. 

7. Про внесення змін до 
районної Комплексної 
програми надання 
пільг з послуг зв’язку, 
компенсацій за піль-
говий проїзд окремим 
категоріям громадян 
та інших перед-
бачених законодав-
ством пільг на 2018 – 
2019 роки. 

Рішення 
тридцятої сесії 
районної ради 
сьомого скли-
кання від 
22.12.2017      
№ 29. 

Протягом 
кварталу. 

Гуржій О.В.,  
Горобець Л.І. 

8. Про затвердження 
планового континген-
ту учнів на 2019-2020 
навчальний рік. 

Закони України 
«Про культу-
ру», «Про поза-
шкільну осві-
ту». 

Протягом 
кварталу. 

Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

9. Про внесення змін до 
Комплексної Програ-
ми розвитку освіти 
Миргородського райо-
ну на 2016-2020 роки 
(в новій редакції). 

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

Протягом 
кварталу. 

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

10. Про внесення змін до 
Положень про дитячі 
табори відпочинку з 
денним перебуванням 
на базі закладів 
загальної середньої 
освіти. 

Закон України 
«Про оздоров-
лення і відпо-
чинок дітей». 

Протягом 
кварталу. 

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

11. Про хід підготовки до 
відпочинку і оздоров-
лення дітей та 
підлітків влітку 2019 
року. 
 

Закон України 
«Про оздоров-
лення і відпо-
чинок дітей». 

Протягом 
кварталу. 

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 



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 

12. Про стан роботи із 
зверненнями громадян 
за підсумками І 
кварталу 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». 

Квітень. Хоменко В.М., 
Діхтяр В.І. 

13. Про підсумки еконо-
мічного і соціального 
розвитку та виконання 
бюджету району за І 
квартал  2019 року . 

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

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

14. Про соціальний захист 
та надання пільг 
ветеранам війни. 

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

Травень. Гуржій О.В., 
Горобець Л.І.. 

15. Про організацію захо-
дів з відпочинку та 
оздоровлення школя-
рів  влітку 2019 року. 

Закон України 
«Про оздоров-
лення і відпо-
чинок дітей». 

Червень. Гуржій  О.В., 
Рудченко О.М. 

16. Про стан забезпечення 
препаратами інсуліну 
хворих на цукровий 
діабет. 

Постанова Ка-
бінету Мініст-
рів України від 
23.03.2017       
№ 239 «Деякі 

Червень. Гуржій  О.В., 
Будний Я.В. 



питання від-
шкодування 
вартості препа-
ратів інсуліну». 

IV. Питання, які будуть розглядатися на галузевих семінарах та нарадах 
17. Колегія відділу освіти 

райдержадміністрації. 
Положення про 
відділ освіти 
райдержадмініс
трації. 

Протягом 
кварталу. 

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

18. Нарада про прове-
дення заходів з нагоди 
40-річчя з дня 
відкриття Миргород-
ської центральної 
бібліотеки. 

Рішення 2 сесії 
районної ради 7 
скликання від 
20.11.2016 
«Про Програму 
по проведенню 
першочергових 
заходів щодо 
збагачення та 
розвитку куль-
тури і духов-
ності Мирго-
родщини на 
2016-2020 ро-
ки» (із змінами) 

Квітень. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

19. Нарада про стан 
проходження опалю-
вального сезону 
2018/2019 року. 

Лист Департа-
менту культури 
і туризму  обл-
держадміністра
ції від 
17.10.2018 
№01-20/1448 
«Про стан про-
ходження опа-
лювального се-
зону 2018/2019 
року». 

Квітень. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

20. Нарада з питань залу-
чення дітей дошкіль-
ного віку до різних 
форм дошкільного 
навчання та вихован-
ня, стан виконання 
натуральних норм 
продуктів харчування 
у закладах дошкільної 
освіти району, вивчен-

Закон України 
«Про дошкіль-
ну освіту». 
 

Квітень. Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 



ня рівня підготовки 
дітей старшого 
дошкільного віку до 
шкільного навчання. 

21. Семінар - нарада з 
питань прогресивних 
методів підготовки 
грунту та посіву ярих 
культур.  

З метою своє-
часного та якіс-
ного прове-
дення посіву 
ярих культур.  

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

22. Нарада про заплано-
вані заходи до Дня 
матері та Всесвітнього 
дня родини. 

Указ Прези-
дента України 
від 10.05.1999 
№ 489/99 «Про 
День матері». 

Травень. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

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

Розпорядження 
голови обл-
держадмініст-
рації від 
13.11.2015 
№590 «Про 
заходи з увіч-
нення в області 
пам'яті захис-
ників України 
на період до 
2020 року». 

Травень. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

24. Нарада з питань 
роботи закладів освіти 
району по профілак-
тиці дитячого травма-
тизму під час літніх 
канікул, підбиття 
підсумків Спартакіади 
школярів 2018-2019 
навчального року, 
проведення турист-
ських подорожей 
учнівської молоді,  
стану будівель закла-
дів освіти району. 

Наказ Мініс-
терства освіти і 
науки від 
02.10.2014      
№ 1124 «Про 
затвердження 
нормативно-
правових актів, 
які регламент-
тують порядок 
організації 
туристсько-
краєзнавчої 
роботи». 

Травень. Рудченко О.М. 

25. Нарада з питання 
реалізації положень  
Закону України «Про 
дошкільну освіту» у 
дошкільних навчаль-
них закладах району. 

Закон України 
«Про дошкіль-
ну освіту», 
 

Травень. Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 



26. Нарада про 
заплановані заходи до 
Дня скорботи і 
вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні. 

Указ Прези-
дента України 
від 17.11.2000 
№ 1245/2000 
«Про День 
скорботи і вша-
нування пам'яті  
жертв війни в 
Україні». 

Червень. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

27. Нарада про заходи з 
відзначення 100-річчя 
подій Української 
революції 1917 – 1921 
років. 

Указ Президен-
та України від 
22.01.2016      
№ 17/2016 
«Про заходи з 
відзначення 
100-річчя подій 
Української 
революції 1917 
– 1921 років». 

Червень. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

28. 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 діть-
ми», Порядок 
призначення та 
надання насе-
ленню субсидій 
для відшкоду-
вання витрат на 
оплату житло-
во-комуналь-
них послуг, 
придбання 
скрапленого 
газу, твердого 
та рідкого піч-
ного побутово-
го палива, зат-
вердженого 
постановою Ка-
бінету Мініст-
рів України від 
21.10.1995      
№ 848 (в редак-
ції постанови 
Кабінету Мі-

Червень. Гуржій О.В., 
Горобець Л.І. 



ністрів України 
від 22.09.1997 
№ 1050, із змі-
нами). 

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

29. Про стан виконання 
місцевих бюджетів за І 
квартал 2019 року. 

Бюджетний ко-
декс України. 

Протягом 
кварталу 

Фесенко В.А., 
Синяговська М.Б. 
 

30. 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 ра-
йону на 2019 
рік. 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Завгородній В.С.  

31. Про підсумки проход-
ження опалювального 
сезону 2018/2019 років 
та завдання з підго-
товки до осінньо – 
зимового періоду 
2019/2020 років. 
 

Аналіз прохо-
дження опалю-
вального сезо-
ну 2018-2019 
років та визна-
чення завдань 
щодо підготов-
ки до нового 
опалювально-
го сезону. 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Перевай Н.В. 

32. Про проведення 
щорічної акції з 
благоустрою «За чисте 
довкілля» та дня 
благоустрою території 
району. 

Розпорядження 
Кабінету Мі-
ністрів України 
від 31.03.2010 
№ 777-р «Деякі 
питання прове-
дення щорічної 
акції «За чисте 
довкілля» та 
дня благоуст-
рою територій 
населених 
пунктів». 

Протягом 
кварталу. 

Фесенко В.А., 
Перевай Н.В., 
Завгородній В.С. 

33. Про стан готовності 
господарств району до 
проведення весняно-
польових робіт. 

З метою своє-
часного і якіс-
ного прове-
дення весняно-
польових робіт. 

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



34. Про проведення 
вечора вшанування 
ліквідаторів аварії на 
Чорнобильській АЕС, 
приуроченого до Дня 
Чорнобильської 
трагедії. 

Рішення 2 сесії 
районної ради 7 
скликання від 
20.11.2016 
«Про Програму 
по проведенню 
першочергових 
заходів щодо 
збагачення та 
розвитку куль-
тури і духов-
ності Мирго-
родщини на 
2016-2020 
роки». 

Квітень. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

35. Про закінчення 
опалювального сезону 
та заходи з підготовки 
до опалювального 
сезону 2019-2020 
року. 

Постанова Ка-
бінету Мініст-
рів України від 
21.07.2005      
№ 630 «Про 
затвердження 
Правил надан-
ня послуг з 
централізовано
го опалення, 
постачання хо-
лодної та гаря-
чої води і водо-
відведення». 

Квітень. Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

36. Створення мобільної 
бригади соціально-
психологічної допо-
моги особам, які 
постраждали від до-
машнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі. 

Закон України 
«Про запобі-
гання та проти-
дію домаш-
ньому на-
сильству». 

Квітень. Гуржій О.В., 
Міщенко Н.В. 

37. Про проведення 
заходів до Дня захисту 
дітей. 

Закон України 
«Про Загально-
державну про-
граму «Націо-
нальний план 
дій щодо реалі-
зації Конвенції 
ООН про права 
дитини» на 

Травень. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 



період до 2016 
року». 

38. Про соціальний захист 
постраждалих грома-
дян від аварії на 
ЧАЕС.   

Закон України 
«Про статус і 
соціальний за-
хист громадян, 
які постражда-
ли внаслідок 
Чорнобильсь-
кої катастро-
фи».  

Травень. Гуржій О.В., 
Горобець Л.І. 

39. Про закінчення 2018-
2019 навчального 
року, проведення Дер-
жавної підсумкової 
атестації випускників 
9,11 класів. 

Наказ Мініс-
терства освіти і 
науки України  
від 25.11.2011 
№ 1354 «Про 
затвердження 
Положення про 
громадський 
контроль щодо 
проведення 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 
навчальних до-
сягнень ви-
пускників за-
гальноосвітніх 
навчальних 
закладів». 

Травень. Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

40. Про підготовку до 
відзначення Дня 
Конституції України 
та Дня молоді. 

Указ Прези-
дента України 
від 22.06.1994 
№ 323/94 «Про 
День молоді». 

Червень. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

№ 
п/п Зміст заходів Відповідальні 

виконавці 
VІ. Проведення організаційно-масових заходів. 

Протягом кварталу 
41. Забезпечення діяльності консультативних, дорад-

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

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

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



про виконання районного бюджету за І квартал 
2019 року. 

Синяговська М.Б. 

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

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 

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

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 

45. Проведення щорічної акції з благоустрою «За чисте 
довкілля» та дня благоустрою територій населених 
пунктів району. 

Фесенко В.А., 
Перевай Н.В. 

46. 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. 

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

Гуржій О.В., 
Горобець Л.І. 
 

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

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

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

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

50. 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. 

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

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

52. Здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації 
державних службовців райдержадміністрації. 

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

Квітень 
53. Заходи до 40-річчя відкриття Миргородської 

центральної районної бібліотеки. 
Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

54. Заходи до дня народження класика світової 
літератури М.В. Гоголя. 

Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

55. Заходи до Світлого Христового Воскресіння - 
Великодня. 

Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

56. Заходи до Міжнародного дня пам’яток і визначних 
місць, Дня пам’яток історії та культури. 

Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 
 



57. Заходи до Міжнародного дня дитячої книги. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

58. Участь в обласному конкурсі «Найкращий читач 
Полтавщини». 

Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

59. Заходи до 33-ї річниці аварії на Чорнобильській 
АЕС. 

Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

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

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

61. Відкриті окружні змагання з орієнтування.   Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

62. Відкриті районні змагання з «Крос-походу». Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

63. Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

64. Конкурс «Юний дослідник». Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

65. Природоохоронні акції «День Землі», «День 
довкілля». 

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

66. Районний конкурс творчих робіт «Я люблю свій 
рідний край». 

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

Травень 
67. Заходи до Дня матері. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 
68. Заходи до Міжнародного дня сім'ї. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 
69. Урочисте вітання переможців та призерів  ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України. Районне свято 
обдарованих дітей «Майбутнє твориться сьогодні». 

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

70. Інструктивно – методичний семінар для керівників 
гуртків районної станції юних натуралістів. 

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

71. Відкриті окружні змагання з «Крос-походу». Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

72. ХХІІІ відкритий районний туристський зліт 
школярів Миргородщини ( середня вікова група). 

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

Червень 
73. Заходи до Дня захисту дітей. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В., 
Рудченко О.М. 

74. Участь в обласному конкурсі дитячої творчості 
«Миргородський квітограй». 

Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 



75. Заходи до дня батька. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

76. Заходи до Дня медичного працівника. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

77. Заходи до Дня молоді. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

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

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

VII. Проведення заходів ідеології державотворення 
Протягом кварталу 

79. Організація виступів голови райдержадміністрації, 
першого заступника, заступника голови райдерж-
адміністрації, керівника апарату райдержадмі-
ністрації і керівників структурних підрозділів рай-
держадміністрації у засобах масової інформації. 

Фесенко В.А., 
Гуржій О.В., 
Хоменко В.М. 

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

Хоменко В.М., 
Приймачук Л.І. 

81. 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. 

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

Гуржій О.В., 
Горобець Л.І., 
Смутко Т.М. 

Квітень 
83. Заходи до Міжнародного дня визволення в’язнів 

фашистських концтаборів. 
Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

84. Заходи до 33-ї річниці аварії на Чорнобильській 
АЕС. 

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

Травень 
85. Свято козацької слави в с. Попівка. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 
86. Заходи до Дня пам’яті та примирення. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В., 
Рудченко О.М. 

87. Заходи з нагоди відзначення Перемоги над 
нацизмом у Європі. 

Гуржій О.В., 
Халдай Н.В., 
Рудченко О.М. 

88. Заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

89. Заходи до Дня Європи. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

90. Заходи до Дня слов’янської писемності і культури. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 



Червень 
91. Заходи до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні. 
Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

92. Заходи до Дня державної служби. Гуржій О.В., 
Хоменко В.М. 
Халдай Н.В. 

93. Заходи до Дня  Конституції України. Гуржій О.В., 
Халдай Н.В., 
Рудченко О.М. 

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

Протягом кварталу 
94. 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. 

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

Хоменко В.М., 
Діхтяр В.І. 

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

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 

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

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 

98. 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., 
Перевай Н.В. 

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

Гуржій О.В., 
Горобець Л.І. 

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

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

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

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

102. Надання практичної та методичної допомоги 
органам місцевого самоврядування щодо реалізації 

Гуржій О.В., 
Горобець Л.І., 



на місцях державної соціальної політики.   Чорноморець Л.М. 
IХ. Документи, які розглядатимуться в порядку контролю у заступників  

голови райдержадміністрації 
103. Закон України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України». 

Фесенко В.А., 
Рябко Л.М. 
 

104. Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності». 

Фесенко В.А., 
Завгородній В.С. 

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

Гуржій О.В., 
Горобець Л.І. 

106. Закон України «Про оплату праці». Гуржій О.В., 
Горобець Л.І. 

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

Гуржій О.В., 
Горобець Л.І. 

108. Рішення 2 сесії районної ради 7 скликання від 
20.11.2016 «Про Програму по проведенню 
першочергових заходів щодо збагачення та 
розвитку культури і духовності Миргородщини на 
2016 - 2020 роки». 

Гуржій О.В., 
Халдай Н.В. 

109. Наказ Міністерства освіти і науки України  від 
25.11.2011 № 1354 «Про затвердження Положення 
про громадський контроль щодо проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 
досягнень випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів». 

Гуржій О.В., 
Рудченко О.М. 

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

підприємств і організацій різних форм власності 
110. 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. 

Гуржій О.В., 
Горобець Л.І. 

 
 
 
Керівник апарату  
райдержадміністрації                                                          В.М.Хоменко 
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