
 

 
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

  27.03.2017                                                                                            № 63 

 

Про план роботи районної 

державної адміністрації на  

IІ квартал 2017 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»: 

1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 

2017 року (додається). 

2. 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 

                                                                                           27.03.2017        №  634 

                                                                         

П Л А Н 

роботи районної державної адміністрації 

на ІI квартал 2017 року 

                          

І. Питання, що плануються для розгляду районною радою 

№ 

пп 

Зміст заходу 

 

Обґрунтування 

необхідності 

здійснення 

заходів 

Термін 

вико-

нання 

Відповідальні 

виконавці 

1. Про затвердження 

звіту про виконання 

районного бюджету 

за І квартал 2017 

року.  

Бюджетний 

кодекс 

України. 

Протягом 

кварталу. 

Гуржій О.В., 

Синяговська М.Б. 

2. Про затвердження 

розпоряджень голови 

райдержадміністра-

ції, прийнятих в 

міжсесійний період 

щодо використання 

коштів районного 

бюджету. 

Бюджетний 

кодекс 

України.  

Протягом 

кварталу. 

Гуржій О.В., 

Синяговська М.Б. 

3. Про внесення змін до 

показників район-

ного бюджету на 

2017 рік. 

Бюджетний 

кодекс 

України.  

Протягом 

кварталу. 

Гуржій О.В., 

Синяговська М.Б. 

4. Про внесення змін до 

Програми розвитку 

дорожнього господ-

дарства Миргород-

ського району на 

2016 – 2018 роки. 

З метою на-

лежної органі-

зації розвитку 

дорожньої ін-

фраструктури. 

Протягом 

кварталу. 

Гуржій О.В., 

Перевай Н.В. 

5. Про затвердження 

планового контин-

генту учнів на 2017-

2018 навчальний рік. 

Закон України  

«Про 

культуру». 

Протягом 

кварталу. 

Гуржій О.В., 

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 

6. Про підсумки еконо-

мічного і соціального 

розвитку та виконання 

бюджету району за І 

квартал 2017 року. 

Закон України 

«Про державне 

прогнозування 

та розроблення 

програм еконо-

мічного і соці-

ального розвит-

ку України». 

Квітень. Гуржій О.В., 
Мантула Т.М, 
Синяговська М.Б. 

7. Про стан виконання 

розпорядчих актів та 

доручень Президен-

та України, Кабінету 

Міністрів України, 

центральних органів 

виконавчої влади, 

голів обласної та 

районної державних 

адміністрацій за під-

сумками І кварталу 

2017 року. 

Указ Прези-

дента України 

від 29.03.2000 

№ 549/2000 

«Про заходи 

щодо вдоскона-

лення організа-

ції контролю за 

виконаннями 

актів та дору-

чень Президен-

та України». 

Квітень. Хоменко В.М., 

Діхтяр В.І. 

8. Про стан роботи зі 

зверненнями грома-

дян за підсумками І 

кварталу 2017 року. 

Указ Президен-

та України від 

07.02.2008 

№109/2008 

«Про першо-

чергові заходи 

щодо забезпе-

чення реалізації 

та гарантуван-

ня конституцій-

ного права на 

звернення до 

органів держав-

ної влади та ор-

ганів місцевого 

самоврядуван-

ня». 

Квітень. Хоменко В.М., 

Діхтяр В.І. 

9. Про забезпечення 

рівного доступу до 

якісної освіти учнів 

загальноосвітніх 

шкіл району. 

Закони України 

«Про освіту», 

«Про загальну 

середню 

освіту». 

Травень. Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

10. Про соціальний 

захист та надання 

пільг ветеранам та 

дітям війни. 

Закон України 

«Про статус 

ветеранів вій-

ни, гарантії їх 

Травень. Гуржій О.В., 

Шевченко О.І. 



соціального 

захисту». 

11. Про хід оздоров-

лення та відпочинку 

школярів влітку 2017 

року. 

Закон України 

від «Про оздо-

ровлення і від-

починок дітей». 

Червень. Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

12. Звіт головного лікаря 

комунального закла-

ду «Миргородський 

центр первинної 

медико – санітарної 

допомоги» Павленко 

Лілії Петрівни про 

стан справ в 

очолюваному нею 

закладі відповідно до 

постанов Кабінету 

Міністрів України 

від 21.08.2013 № 667 

та від 09.10.2013      

№ 964. 

 

Постанови Ка-

бінету Мініст-

рів України від  

21.08.2013      

№ 667 «Про 

затвердження 

Порядку коор-

динації голова-

ми місцевих 

державних ад-

міністрацій 

діяльності те-

риторіальних 

органів мініс-

терств, інших 

центральних 

органів вико-

навчої влади та 

забезпечення 

сприяння у ви-

конанні покла-

дених на зазна-

чені органи 

завдань» та від 

09.10.2013      

№ 964 «Про 

внесення змін 

до деяких пос-

танов Кабінету 

Міністрів Ук-

раїни щодо 

забезпечення 

здійснення міс-

цевими держав-

ними адмініст-

раціями вико-

навчої влади на 

відповідній 

території». 

Червень. Гуржій О.В., 

Павленко Л.П. 

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

13. Семінар - нарада з 

питань  застосування 

З метою збіль-

шення  врожаю 

Квітень. Гуржій О.В., 

Головко Ю.П. 



прогресивних мето-

дів підготовки ґрунту 

та посіву ярих 

культур нових сортів 

та гібридів. 

зернових.  

14. Колегія відділу осві-

ти райдержадмініст-

рації з питань вико-

нання Закону Украї-

ни «Про звернення 

громадян», інструкції 

з ведення діловодст-

ва у загальноосвітніх 

закладах району, 

підбиття результатів 

проведення І, ІІ 

етапів Всеукраїн-

ського конкурсу- 

захисту науково-

дослідницьких робіт 

учнів – членів МАН 

та ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнських 

олімпіад з базових 

дисциплін у 2016-

2017 навчальному 

році, впровадження 

Програми реалізації  

Концепції допри-

зовної підготовки і 

військово - патріо-

тичного виховання 

молоді Миргород-

ського району на 

2016-2020 роки. 

Закон України 

«Про звернення 

громадян». 

Накази Мініс-

терства освіти і 

науки  України 

від 28.08.2013  

№ 1239 «Про 

затвердження 

Типової інст-

рукції з діло-

водства у за-

гальноосвітніх 

навчальних 

закладах усіх 

типів і форм 

власності», від 

19.12.2016 

№491 «Про 

підсумки про-

ведення І етапу 

Всеукраїнсько-

го конкурсу- 

захисту науко-

во – дослід-

ницьких робіт 

учнів – членів 

МАНу 2016-

2017 навчаль-

ному році.  

Квітень. Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

15. Нарада з питань 

залучення дітей до-

шкільного віку до 

різних форм до-

шкільного навчання 

та виховання, орга-

нізації та проведення 

методичної роботи, 

конкурсів, фести-

валів на поточний 

рік, стан виконання 

натуральних норм 

продуктів харчу-

Аналіз стану 

виконання 

річного плану 

роботи район-

ного мето-

дичного кабіне-

ту;  

виконання 

«Положення 

про атестацію 

педагогічних 

працівників». 

Квітень. Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 



вання у дошкільних 

навчальних закладах 

району, стан санітар-

но – медичного об-

слуговування до-

шкільних навчальних 

закладів. 

16. Нарада про задово-

лення культурних 

потреб представників 

ромської націо-

нальної меншини. 

Розпорядження 

Кабінету Мі-

ністрів України 

від 11.09.2013 

№ 701-р «Про 

затвердження 

плану заходів 

щодо реалізації 

Стратегії захис-

ту та інтеграції 

в українське 

суспільство 

ромської 

національної 

меншини на 

період до 2020 

року». 

Квітень. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

17. Нарада про запла-

новані заходи 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 

культури і ду-

ховності Мир-

городщини на 

2016-2020 ро-

ки». 

Квітень. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

18. Нарада про запла-

новані заходи до 100-

річчя із дня смерті 

М.С.Кравченка, 

українського кобзаря. 

Рішення 2 сесії 

районної ради 7 

скликання від 

20.11.2016 

«Про Програму 

по проведенню 

першочергових 

заходів щодо 

збагачення та 

Квітень. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 



розвитку куль-

тури і духов-

ності Мирго-

родщини на 

2016-2020 ро-

ки». 

19. Нарада про прове-

дення заходів з наго-

ди відзначення Пере-

моги над нацизмом у 

Європі, Дня пам’яті 

та примирення, Дня 

Перемоги та завер-

шення Другої світо-

вої війни. 

Закон України 

«Про увічнення 

перемоги над 

нацизмом 

Другої світової 

війни 1939 – 

1945 років». 

Квітень. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

20. Нарада про організа-

ційно-масові заходи в 

травні 2017 року. 

Указ Прези-

дента України 

від 30.12.2013  

№ 717/2013 

«Про додаткові 

заходи щодо 

державної під-

тримки культу-

ри і мистецтва 

в Україні». 

Квітень. 

 

Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

21. Нарада про стан 

фінансування виплат 

із заробітної плати, 

розрахунків за енер-

гоносії бюджетних 

установ району за І 

квартал 2017 року. 

Бюджетний 

кодекс 

України. 

Травень. Гуржій О.В., 

Синяговська М.Б. 

22. Нарада про розробку 

місцевих програм 

розвитку. 

Закон України 

«Про державне 

прогнозування 

та розроблення 

програм 

економічного і 

соціального 

розвитку 

України». 

Травень. Гуржій О.В., 

Мантула Т.М. 

23. Нарада з питань під-

биття підсумків атес-

тації педагогічних 

працівників, спарта-

кіади школярів 2016-

2017 навчального ро-

ку, профілактики ди-

Накази Мініс-

терства освіти і 

науки України 

від 06.10.2010  

№ 930 «Про 

затвердження 

Типового По-

Травень. Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 



тячого травматизму 

під час літніх кані-

кул, проведення 

туристських подоро-

жей учнівської моло-

ді, стану будівель 

закладів освіти райо-

ну. 

ложення про 

атестацію пе-

дагогічних пра-

цівників», від 

02.10.2014       

№ 1124 «Про 

затвердження 

нормативно-

правових актів, 

які регламенту-

ють порядок 

організації ту-

ристсько-крає-

знавчої робо-

ти»; 

Положення 

Державного 

комітету будів-

ництва, архі-

тектури та 

житлової полі-

тики України 

Державного 

комітету Укра-

їни по нагляду 

за охороною 

праці від 

27.11.1997     

№ 32/288 

«Положення 

про безпеку та 

надійну експ-

луатацію ви-

робничих бу-

дівель і спо-

руд». 

24. Нарада з питань пла-

нування оздоровчої 

кампанії 2017 року. 

Виконання 

інструктивно-

методичних 

рекомендацій 

Міністерства 

освіти і науки, 

Молоді та 

спорту України 

від 16.03.2012 

№ 1/9-198 

«Організація 

роботи в 

Травень. Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 



дошкільних 

навчальних 

закладах у 

літній період». 

25. Нарада про запла-

новані заходи до Дня 

матері та Всесвіт-

нього дня родини. 

Указ Президен-

та України від 

10.05.1999       

№ 489/99 «Про 

День матері» . 

Травень. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

26. Нарада про заплано-

вані заходи до Дня 

Європи. 

Указ Президен-

та України від         

19.04.2003      

№ 339/2003 

«Про День 

Європи». 

Травень. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

27. Про заплановані за-

ходи до Міжнарод-

ного Дня музеїв. 

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». 

Травень. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

28. Нарада щодо 

проведення заходів 

до Дня захисту дітей. 

Закон України 

«Про Загально-

державну прог-

раму «Націо-

нальний план 

дій щодо реалі-

зації Конвенції 

ООН про права 

дитини» на 

період до 2016 

року». 

Травень. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

29. Про заплановані 

заходи до Дня скор-

боти і вшанування 

пам’яті жертв війни в 

Україні. 

Указ Президен-

та України від 

17.11.2000      

№ 1245/2000 

«Про  День 

скорботи і вша-

нування пам'яті  

Травень. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 



жертв війни в 

Україні». 

30. Нарада з питань 

організації харчу-

вання в дошкільних 

навчальних закла-

дах, охорона праці, 

планування масових 

форм методичної 

роботи на 2017/2018 

навчальний рік.  

Аналіз вико-

нання інструк-

ції з організації 

харчування в 

дошкільних 

навчальних 

закладах, ви-

конання інст-

рукції з охоро-

ни праці в 

дошкільних 

навчальних 

закладах. 

Червень. Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

31. Колегія відділу 

освіти райдержадмі-

ністрації з питань 

видачі цільових 

направлень випуск-

никам загально-

освітніх шкіл району.  

 

Положення про 

порядок вступу 

до вищих 

навчальних 

закладів. 

 

Червень. Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

32. Про заплановані 

заходи до Дня батька. 

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». 

Червень. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

33. Нарада про 

організаційно-масові 

заходи в ІІІ кварталі 

2017 року. 

Указ Президен-

та України від 

30.12.2013      

№ 717/2013 

«Про додаткові 

заходи щодо 

державної під-

тримки культу-

ри і мистецтва 

в Україні». 

Червень. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 



34. Нарада щодо 

відзначення Дня 

Конституції України 

та Дня молоді. 

Указ Президен-

та України від 

22.06.1994      

№ 323/94 «Про 

День молоді», 

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». 

Червень. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

35. Семінар-нарада з 

питання взаємодії 

управління соціаль-

ного захисту насе-

лення райдержад-

міністрації з орга-

нами місцевого само-

врядування щодо 

реалізації державних 

програм соціального 

захисту населення та 

надання державних 

соціальних допомог, 

субсидій та пільг 

населенню. 

Закон України 

«Про державну 

допомогу 

сім’ям з діть-

ми», постанова 

Кабінету Мі-

ністрів України 

від 21.10.1995  

№ 848 «Про 

спрощення по-

рядку надання 

населенню суб-

сидій для від-

шкодування 

витрат на опла-

ту житлово-

комунальних 

послуг, прид-

бання скрапле-

ного газу, твер-

дого та рідкого 

пічного побу-

тового палива». 

Червень. 

 

Гуржій О.В., 

Шевченко О.І. 

V. Питання, які будуть розглядатись на оперативно - 

розпорядчих нарадах у заступників голови райдержадміністрації. 

36. Про стан перезимівлі 

озимих культур,  стан 

готовності госпо-

З метою своє-

часного і якіс-

ного прове-

Квітень. Гуржій О.В., 

Головко Ю.П. 

 



дарств району до 

проведення весняно-

польових робіт. 

дення весняно-

польових робіт. 

 

37. Про розробку 

районних цільових 

програм. 

ЗакониУкраїни 

«Про місцеві 

державні 

адміністрації», 

«Про місцеве 

самоврядуван-

ня в Україні» 

Квітень. 

 

Гуржій О.В., 

Мантула Т.М. 

38. Про вдосконалення 

діяльності центру 

надання адміністра-

тивних послуг. 

Закон України 

«Про адмініст-

ративні послу-

ги». 

Квітень. Гуржій О. В., 

Петленко Л.В. 

39. Про підсумки про-

ходження опалюваль-

ного сезону 2016-

2017 років та 

завдання з підготовки 

до осінньо-зимового 

періоду 2017-2018 

років.  

Підбиття під-

сумків та зав-

дання щодо 

підготовки ро-

боти в опалю-

вальному сезо-

ні 2017-2018 

років. 

Квітень. Гуржій О. В., 

Перевай Н.В. 

40. Про заходи щодо 

забезпечення про-

тидії масовим поже-

жам у лісах, на 

торф’яниках і сіль-

госпугіддях у вес-

няно – літній період 

2017 року. 

З метою 

попередження 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій, подій. 

Квітень. Гуржій О.В., 

Завгородній В.С., 

Назаренко Р.В. 

 

41. Про проведення 

щорічної акції з 

благоустрою «За 

чисте довкілля» та 

дня благоустрою 

території району 

району. 

Розпорядження   

Кабінету Міні-

стрів України 

від 31.03.2010  

№ 777-р «Деякі 

питання прове-

дення щорічної 

акції «За чисте 

довкілля» та 

дня благоуст-

рою територій 

населених 

пунктів» (із 

змінами). 

Квітень-

травень. 

Гуржій О. В., 

Перевай Н.В., 

Завгородній В.С. 

42. Про хід виконання 

програми соціально-

економічного розвит-

ку (будівництво 

Рішення 15 по-

зачергової сесії 

районної ради 7 

скликання від 

Квітень-

червень 

Гуржій О.В., 

Завгородній В.С., 

Перевай Н.В. 

 



об’єктів соцкульт-

побуту та житлово-

комунального гос-

подарства). 

 

14.12.2016 

«Про Прог-

раму економіч-

ного і соціаль-

ного розвитку 

району на 2017 

рік». 

43. Про закінчення опа-

лювального сезону 

2016-2017 років та 

заходи з підготовки 

опалювального се-

зону 2017-2018 років 

в навчальних закла-

дах району. 

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 во-

довідведення та 

типового дого-

вору про надан-

ня послуг з 

централізовано

го опалення, 

постачання хо-

лодної та га-

рячої води і во-

довідведення». 

Квітень. Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

44. Про підготовку та 

проведення тематич-

них заходів у зв’язку 

31 – ми роковинами 

аварії на Чорно-

бильській АЕС.  

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. 

45. Про охоплення 

сімейними формами 

виховання дітей – 

Закон України 

«Про забезпе-

чення організа-

Квітень. Гуржій О.В., 

Чорноморець Л.М. 



сиріт та дітей, 

позбавлених бать-

ківського піклування. 

ційно-правових 

умов соціаль-

ного захисту 

дітей-сиріт та 

дітей, позбав-

лених бать-

ківського пік-

лування». 

46. Про підготовку до 

купального сезону 

2017 року та літнього 

відпочинку і оздо-

ровлення дітей, за-

безпечення санітар-

ного та епідемічного 

благополуччя насе-

лення у літній період 

2017 року. 

З метою 

попередження 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій, подій. 

Травень. Гуржій О.В., 

Завгородній В.С. 

 

47. Про діяльність від-

ділу з питань надання 

адміністративних 

послуг райдержадмі-

ністрації. 

Закон України 

«Про адмініст-

ративні послу-

ги». 

Травень. Гуржій О. В., 

Петленко Л.В. 

48. Про стан виконання 

місцевих бюджетів та 

погашення заборго-

ваності за енергоно-

сії за І квартал 2017 

року. 

Бюджетний 

кодекс 

України. 

Травень. Гуржій О.В., 

 Синяговська М.Б. 

49. Про оздоровлення 

ліквідаторів та 

потерпілих від аварії 

на ЧАЕС. 

Закон України 

«Про статус і 

соціальний 

захист грома-

дян, які пост-

раждали внас-

лідок Чорно-

бильської 

катастрофи». 

Червень. 

 

 

 

 

  

Гуржій О.В., 

Шевченко О.І. 

50. Про підготовку до 

відзначення Дня 

Конституції України 

та Дня молоді. 

Указ Президен-

та України від 

22.06.1994      

№ 323/94 «Про 

День молоді», 

рішення другої 

сесії районної 

ради 7 скликан-

ня від 

20.11.2015 

Червень. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 



«Про Програму 

по проведенню 

першочергових 

заходів щодо 

збагачення та 

розвитку куль-

тури і духов-

ності Мирго-

родщини на 

2016-2020 

роки». 

VІ. Проведення організаційно-масових заходів. 

Протягом кварталу 
№ 
п/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 
51. Забезпечення діяльності консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів, служб і 

комісій, створених при райдержадміністрації (за 

планами цих органів). 

Заступник голови 

райдержадміністра-

ції, керівник апара-

ту райдержадмініст-

рації.  

52. Заходи щодо сприяння наповнення офіційної веб-

сторінки райдержадміністрації. 

Хоменко В.М., 

Приймачук Л.І. 

53. Організаційне забезпечення проведення засідань 

громадської ради при райдержадміністрації. 

Хоменко В.М., 

Приймачук Л.І. 

54. Проведення засідань конкурсної комісії по 

заміщенню вакантних посад в апараті та 

структурних підрозділах райдержадміністрації. 

Хоменко В.М., 

Приймачук Л.І. 

55. Здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації 

державних службовців райдержадміністрації. 

Хоменко В.М., 

Приймачук Л.І. 

56. Здійснення організаційних заходів з підбору 

вступників до Харківського регіонального 

інституту державного управління та магістратури 

при вищих навчальних закладах. 

Хоменко В.М., 

Приймачук Л.І. 

57. Здійснення моніторингу цін на основні види 

продовольчих товарів на території сільських, 

селищних рад району. 

Гуржій О. В., 

Мантула Т.М. 

58. Надання консультацій громадянам та суб’єктам 

підприємницької діяльності. 

Гуржій О. В., 

Мантула Т.М., 

Петленко Л.В. 

59. Проведення щорічної всеукраїнської акції з 

благоустрою «За чисте довкілля» та дня 

благоустрою території району.  

Гуржій О.В.,  

Перевай Н.В. 

60. Здійснення виїзних прийомів для надання 

консультативної допомоги населенню та 

проведення роз’яснювальної роботи з питань 

соціального захисту. 

Гуржій О.В.,  

Шевченко О.І. 

Квітень 

61. Заходи до Дня довкілля. Гуржій О.В.,  



Перевай Н.В., 

Рудченко О.М. 

62. Проведення І туру Всеукраїнського конкурсу 

«Кращий державний службовець». 

Хоменко В.М. 

Приймачук Л.І. 

63. Семінар-практикум з питань організації роботи 

керівників гуртків районної станції юних туристів. 

Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

64. Районний етап Всеукраїнської дитячо – юнацької 

військово – патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

65. Відкриті окружні змагання з орієнтування. Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

66. Відкриті районні змагання з «Крос - походу». Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

67. Конкурс «Юний дослідник». Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

68. Природоохоронні акції «День Землі», «День 

довкілля». 

Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

69. Заходи до 208-річниці від дня народження 

М.В.Гоголя. 

Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

70. Участь у обласному конкурсі «Найкращий читач 

Полтавщини». 

Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

71. Заходи до 100-річчя з дня смерті українського 

кобзаря Михайла Степановича Кравченка. 

Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

72. Заходи до Міжнародного дня дитячої книги. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

73. Заходи до Всесвітнього дня авіації і космонавтики. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

74. Заходи до Світлого Христового Воскресіння - 

Великодня. 

Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

75. Участь в обласному огляді-конкурсу родинних та 

сімейних ансамблів «Роде наш красний». 

Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

Травень 

76. Участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

«Кращий державний службовець». 

Хоменко В.М. 

Приймачук Л.І. 

77. Районний конкурс творчих робіт «Я люблю свій 

рідний край». 

Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

78. Районний етап Всеукраїнського конкурсу 

рукописів навчальної літератури для позашкільних 

навчальних закладів. 

Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

79. Пішохідний похід ІІІ ступеня складності 

гуртківців районної станції юних туристів. 

Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

80. ХXIIІ відкритий районний туристський зліт 

школярів Миргородщини (середня вікова група). 

Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

81. 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 

Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 



обдарованих дітей «Майбутнє твориться 

сьогодні». 

82. Заходи до Дня матері. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

83. Заходи до Всесвітнього дня родини. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

84. Заходи до Міжнародного дня музеїв. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

85. Заходи з нагоди відзначення 105 - років від дня 

народження Михайла Стельмаха (1912-1983), 

українського письменника. 

Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

Червень 

86. Участь у виставці–ярмарку «Агро-2017». Гуржій О.В., 

Головко Ю.П. 

87. Заходи до Дня захисту дітей. Гуржій О.В., 

Рудченко О.М., 

Чорноморець Л.М., 

Халдай Н.В. 

88. Семінар-нарада з питань організації роботи 

турорганізаторів шкіл та керівників гуртків 

районної станції юних туристів. 

Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

89. Водний похід ІІІ ступеня складності гуртківців 

районної станції юних туристів по Полтавській 

області. 

Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

90. Туристські подорожі по Полтавщині. Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

91. Участь в обласному конкурсі дитячої творчості 

«Миргородський квітограй». 

Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

92. Заходи до Дня медичного працівника. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

93. Заходи до Дня молоді. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

94. Заходи до Дня батька. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

VII. Проведення заходів ідеології державотворення 

Протягом кварталу 

95. Організація виступів голови райдержадміністрації,  

заступника голови райдержадміністрації, 

керівника апарату райдержадміністрації і 

керівників структурних підрозділів рай-

держадміністрації у засобах масової інформації. 

Гуржій О.В., 

Хоменко В.М. 

96. Організація проведення єдиних днів інформування 

населення (за окремим планом). 

Хоменко В.М., 

Приймачук Л.І. 

97. Організація розміщення статей, інформацій та 

інших матеріалів у засобах масової інформації, 

спрямованих на роз’яснення суті державної 

Хоменко В.М., 

Приймачук Л.І. 



політики органів влади. 

98. Проведення консультацій із громадськістю з 

актуальних питань розвитку держави та області. 

Хоменко В.М., 

Приймачук Л.І. 

99. Інформування населення через засоби масової 

інформації щодо надання адміністративних 

послуг. 

Гуржій О.В., 

Петленко Л.В. 

100. Наповнення веб – закладки «Адміністративні 

послуги» на веб – сторінці райдержадміністрації. 

Гуржій О.В., 

Петленко Л.В. 

101. Оприлюднення у засобах масової інформації 

інформаційно-роз’яснювальних матеріалів щодо 

реалізації державних та регіональних програм 

соціального захисту населення. 

Гуржій О.В., 

Шевченко О.І., 

Смутко Т.М. 

Квітень 

102. Заходи до Міжнародного дня визволення в’язнів 

фашистських концтаборів. 

Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

103. Заходи до 31-х роковин аварії на Чорнобильській 

АЕС. 

Гуржій О.В., 

Халдай Н.В., 

Рудченко О.М. 

Травень 

104. Заходи до Дня Перемоги над нацизмом у Європі, 

Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги. 

Гуржій О.В., 

Халдай Н.В.,  

Рудченко О.М. 

105. Заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

106. Заходи до Дня слов’янської писемності і культури. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

107. Заходи до Дня Європи в Україні. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В., 

Рудченко О.М. 

Червень 

108. Заходи до Дня Скорботи і вшанування пам'яті 

жертв війни в Україні. 

Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

109. Заходи до Дня державної служби. Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

110. 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 

111. Робота щодо контролю за здійсненням органами 

місцевого самоврядування делегованих повно-

важень органів виконавчої влади (відповідно до 

плану організації в районі контролю за здійс-

ненням органами місцевого самоврядування 

делегованих повноважень виконавчої влади на 

2017 рік). 

Хоменко В.М., 

Приймачук Л.І., 

Ушаков О.А. 



112. Надання допомоги виконавчим комітетам 

сільських, селищних рад у підготовці аналітичних 

матеріалів щодо питань реалізації державної 

політики на місцях. 

Гуржій О. В., 

Мантула Т.М. 

113. Надання допомоги виконавчим комітетам 

сільських, селищних рад у підготовці проектів 

регуляторних актів та здійснення заходів з їх 

відстеження. 

Гуржій О. В., 

Мантула Т.М. 

114. Надання допомоги виконавчим комітетам 

сільських, селищних рад у підготовці аналітичних 

матеріалів з питань реалізації державної політики 

у сфері надання адміністративних послуг на 

місцях. 

Гуржій О.В., 

Петленко Л.В.. 

115. Надання практичної та методичної допомоги 

органам місцевого самоврядування щодо реалізації 

державної політики у сфері будівництва, 

архітектури, містобудування, житлово-

комунального господарства. 

Гуржій О.В., 

Завгородній В.С., 

Перевай Н.В. 

116. Надання практичної та методичної допомоги 

органам місцевого самоврядування щодо реалізації 

на місцях державної соціальної політики. 

Гуржій О.В., 

Шевченко О.І., 

Смутко Т.М. 

117. Перевірка сільських, селищних рад щодо 

достовірності інформації, наданої для призначення 

державних соціальних допомог. 

Гуржій О.В., 

Шевченко О.І. 

118. Надання практичної та методичної допомоги 

органам місцевого самоврядування щодо реалізації 

ними повноважень виконавчої влади з питань 

опіки та піклування. 

Гуржій О.В.,  

Чорноморець Л.М. 

 

119. Надання практичної і методичної допомоги щодо 

здійснення повноважень з питань фінансування  

організації підвезення учнів до закладів освіти 

району. 

Гуржій О.В., 

Рудченко О.М. 

120. 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. 

IХ. Документи, які розглядатимуться в порядку контролю у заступників  

голови райдержадміністрації 

121. Закон України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України». 

Гуржій О. В., 

Мантула Т.М. 

122. Закон України «Про інвестиційну діяльність». Гуржій О. В., 

Мантула Т.М. 

123. Закон України «Про адміністративні послуги». Гуржій О.В., 

Петленко Л.В. 

124. Закон України «Про регулювання містобудівної 

діяльності». 

Гуржій О.В., 

Завгородній В.С. 



125. Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи». 

Гуржій О.В., 

Шевченко О.І. 

126. Закон України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту». 

Гуржій О.В., 

Шевченко О.І. 

127. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

31.03.2010 № 777-р «Деякі питання проведення 

щорічної акції «За чисте довкілля» та дня 

благоустрою територій населених пунктів» (із 

змінами). 

Гуржій О.В., 

Перевай Н.В. 

128. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг». 

Гуржій О.В., 

Петленко Л.В. 

129. Розпорядження голови облдержадміністрації від 

19.07.2016 № 314 «Про затвердження заходів щодо 

забезпечення продовольчої безпеки та стабільності 

соціальної ситуації на ринку хліба області на 2016 

рік/17 маркетинговий рік». 

Гуржій О. В., 

Мантула Т.М. 

130. 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. 

Х. Вивчення, узагальнення і поширення в районі нових форм  

та методів роботи органів державної влади і місцевого самоврядування,  

підприємств і організацій різних форм власності 

131. 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., 

Шевченко О.І. 

132. Вивчення та впровадження досвіду роботи Центрів 

надання адміністративних послуг області. 

Гуржій О.В., 

Петленко Л.В. 

133. Загальноукраїнське соціологічне дослідження 

«Книга, бібліотека –  читацька компетентність 

дітей». 

Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

134. Загальноукраїнське соціологічне дослідження 

«Патріотичний настрій молоді». 

Гуржій О.В., 

Халдай Н.В. 

 

 

Заступник голови  

райдержадміністрації                                                          О.В.Гуржій 


