ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Вітовської
райдержадміністрації,
виконувач
функцій
і
повноважень
голови
райдержадміністрації
____________Т.П.Коновалова
«_____________2018 року
З В І Т
про виконання перспективного плану роботи Вітовської районної
державної адміністрації за 2017 рік, затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації від 28.12.2017 рік №519-р
У 2017 році райдержадміністрацією проведено роботу щодо забезпечення
виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету
Міністрів
України,
розпоряджень
голови
облдержадміністрації,
райдержадміністрації; законності та правопорядку, додержання прав і свобод
громадян.
Протягом
2017
року
головою
райдержадміністрації
видано
948 розпоряджень.
У 2017 році проведено 4 засідання колегії райдержадміністрації, під час
якого розглянуто 41 питання. За підсумками розгляду надано 41 протокольне
доручення.
У 2017 році проведено 3 нарад з сільськими, селищними головами,
керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та керівниками
районних служб, під час яких розглянуто 17 питання.
У 2017 року структурними підрозділами райдержадміністрації проведено
214 засідань консультативних та дорадчих органів (додаток 1).
Актуальними залишаються питання соціального захисту населення та
земельні питання. Велику кількість займають звернення з питань комунального
господарства.
Головою райдержадміністрації розглянуто 446 звернень, з них 22– під час
проведення особистих прийомів головою райдержадміністрації.
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Дані про дотримання графіків особистого та виїзного прийомів
громадян головою райдержадміністрації, та заступниками голови
райдержадміністрації протягом 2017 року:
Прізвище,
ім’я та по
батькові
керівника
Голова РДА
Демчук О.М.
Заступник
голови РДА
Коноваловп
Т.П.
Разом:

Запланова
Запланова
но
Фактично Прийнято
но
Фактично Прийнято
особистих проведено громадян виїзних проведено громадян
прийомів
прийомів
24

22

24

24

громадяни не
зверталися

24

24

24

24

громадяни не
зверталися

48

484

громадян
и не
зверталис
я

48

48

-

24

22

Інформація про організацію роботи зі зверненнями громадян
оприлюднюється на сайті райдержадміністрації та опубліковано 6 замітки у
районній газеті «Вісник Жовтневщини», так протягом звітного періоду
надруковано 10 публікацій статей. Систематично працює «телефон довіри» 60-02-46 з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00 год., у п’ятницю з 8.00 до
16.45 год.
Графік
проведення
телефонних
«гарячих
ліній»
головою
райдержадміністрації
та
заступником
голови
райдержадміністрації
затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.12.2016
№461-р “Про затвердження графіків проведення телефонних “гарячих ліній”
головою райдержадміністрації та заступником голови райдержадміністрації у
2017 році”, доведено до відома населення на сайті райдержадміністрації та
опубліковано у районній газеті “Вісник Жовтневщини” від 05.01.2017 у №1
Прізвище, ім’я та по батькові
керівника
Голова РДА Демчук О.М.
Заступник голови
райдержадміністрації
Коновалова Т.П.
Разом:

Заплановано Фактично
«гарячих ліній» проведено
за графіком
12

12
24

12

12
24

Прийнято
звернень
громадян

Громадяни не
зверталися
Громадяни не
зверталися
-
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Протягом 2017 року до Вітовської райдержадміністрації надійшло 446 звернень
від громадян , протягом аналогічного періоду минулого року – 796, що свідчить
про зменшення кількості звернень у порівнянні з 2016 роком. Наразі
актуальними є питання матеріальної допомоги в зв’язку з тяжкими життєвими
обставинами або на лікування, комунального та дорожнього господарства,
аграрної політики, земельних відносин та житлової політики.
За період 2017 року надійшли звернення від громадян з питань:
– аграрної політики і земельних відносин – 44 звернення;
– житлової політики – 15 звернення;
– комунального господарства – 89 звернень;
– освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності - 12 звернень;
- охорони здоров’я – 114 звернень;
– праці і заробітної плати – 5 звернення;
- соціального захисту - 228 звернень;
- забезпечення законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод
громадян - 19 звернень;
– Інше – 104 звернень
Кількість порушених питань 630
Кількість громадян які звернулися 1869
Протягом звітного періоду до райдержадміністрації надійшло 16
повторних звернень Щодо надання житла, проведення освітлення вулиці,
ремонту житлового приміщення, несанкціонованного сміттєзвалища. За
результатами розгляду райдержадміністрацією проведено відповідні перевірки,
заявникам надано роз’яснення та відповідні доручення керівникам структурних
підрозділів райдержадміністрації.
Протягом 2017 року простежується тенденція до зменшення
надходження звернень громадян до райдержадміністрації. Серед причин такого
зменшення звернень необхідно виділити проведення зустрічей головою
райдержадміністрації та керівниками районних служб з громадами населених
пунктів, роз’яснювальну роботу з актуальних питань.
Аналіз соціально-професійного стану заявників свідчить про те, що
більшість з них пенсіонери та громадяни з низькими доходами, тому основними
питаннями є: надання матеріальної допомоги, безкоштовне лікування,
забезпечення житлом. Найбільше звернень на адресу райдержадміністрації
надійшло від громадян, які мають встановлені законодавством пільги –
пенсіонери, інваліди загального захворювання, інваліди та ветерани війни та
праці, одинокі матері, багатодітні сім’ї тощо.
Кількість і питома вага звернень громадян, які потребують соціального
захисту:
січень-листопад 2017 р.

січень-листопад 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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+4
8
Учасників ВВв
12
181
Учасників бойових дій
20
-161
Вдів загиблих на фронті
0
0
0
0
9
Багатодітних сімей
9
5
Одиноких матерів
2
-3
4
Ветеранів праці
1
-3
84
Пенсіонерів
63
-29
Осіб, які постраждали від
2
+2
0
аварії на ЧАЕС
89
9. Інвалідів
60
-29
380
Всього:
169
-231
Основні питання: земельні питання, комунального та дорожнього
господарства, соціального захисту населення..
За станом на 01 січня 2018 року в райдержадміністрації стоїть на контролі
725 розпоряджень голови облдержадміністрації та 428 розпоряджень голови
райдержадміністрації, 2333 листів голови та доручень голови ОДА, 922 листа та
доручень голови РДА, 148 нарад та 36 колегій облдержадміністрації.
Хід виконання актів та доручень Президента України та Уряду,
розпоряджень
голови
облдержадміністрації
та
райдержадміністрації
розглядався на засіданні колегії райдержадміністрації, нарадах з сільськими,
селищними
головами,
керівниками
структурних
підрозділів
райдержадміністрації.
Щомісяця проводиться аналіз виконання розпоряджень та протокольних
доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, готується
аналітична довідка щодо стану виконавської дисципліни в структурних
підрозділах райдержадміністрації, сільських, селищних радах.
За підсумками 2017 року на базі Миколаївського обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств підвищили
кваліфікацію 49 осіб, з яких 49 державних службовців категорій «Б» і «В»:
за професійними програмами – 4 особи;
за програмами тематичних постійно діючих семінарів ,за програмами
тематичних короткотермінових семінарів, тренінгів – 49 осіб.
Учасників конкурсу “Кращий державний службовець” - 15
Серед зазначеної кількості слухачів протягом 2015 року на базі
Миколаївського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств підвищили кваліфікацію з питань реалізації нового
законодавства України про державну службу - 1 керівник кадрової служби і 1
спеціаліст
з
питань
кадрової
роботи
структурних
підрозділів
райдержадміністрації.
Питання щодо запобігання корупційних діянь, хабарництва та інших
зловживань посадовими і службовими особами розглядалось на нарадах при
голові райдержадміністрації з начальниками структурних підрозділів
райдержадміністрації
та
сільськими,
селищними
головами
—
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15.01.2014;12.02.2014;24.02.2014; 06.05.2014, 21.05.2014, 27.06.2014, 04.12.2014.
року та на засіданнях колегій райдержадміністрації (27.06.2014 р. – колегія №
1)
За участі Вітовської райдержадміністрації в 2017 році підготовлено та
проведено:
95 заходів до державних та професійних свят, фестивалів, урочистих
мітингів, конкурсів, заходи до річниць та професійних свят;
25 - чемпіонатів, кубків та інших спортивних заходів районного рівня;
Голова Вітовської райдержадміністрації протягом року відвідав
бібліотечні заклади Комунальної установи “Централізована бібліотечна
система” в рамках зустрічей з громадянами під час виїзних прийомів до
сільських, селищних рад (Грейгівська, Галицинівська, Новомиколаївська,
Коларівська, Михайло-Ларинська, Мішково-Погорілівська, Миколаївська,
Шевченківська, Засільська сільські ради, Первомайська, Воскресенська селищні
ради)
Зокрема, керівництвом райдержадміністрації взято участь у таких
заходах:
22 січня – урочисті заходи до Дня соборності України;
21 лютого – в районному заході, присвяченому Дню вшанування
учасників бойових дій на території інших держав і річниці виведення військ
колишнього СРСР з Республіки Афганістан;
05 березня – зустріч з жінками активістами Вітовського району з нагоди
Міжнародного жіночого дня – 8 Березня;
07 березня в с. Шевченкове проведено масштабний районний захід з
нагоди відзначення річ від дня народження величної постаті українського
народу Т.Г. Шевченка.
07 травня відбувся районний захід з нагоди відзначення 72-ї річниці
Перемоги у Другій Світовій війні 1941-1945 років
27 травня - Свято останнього дзвоника;
01 червня – заходи до Дня захисту дітей;
17 червня - районний захід до Дня медичного працівника.
22 червня – покладання квітів до пам’ятника воїнам-визволителям
Вітовського та Корабельного районів з нагоди Дня скорботи та вшанування
пам’яті жертв війни;
23 червня День Державного службовця;
28 червня – урочистості з нагоди річниці Конституції України;
8 липня - районний фестиваль талановитої молоді „Засільські зорі”;
18 серпня – районні заходи до Міжнародного Дня молоді;
23 серпня – районне свято до Дня Державного Прапора та річниці
незалежності України;
01 вересня – урочисті лінійки з нагоди Дня знань;
01 жовтня – урочистості до Дня людей похилого віку;
01 жовтня – районні заходи до Дня працівників освіти;
14 жовтня - урочистості до Дня українського козацтва
21 жовтня – районний фестиваль «Зіркова країна»

6

28 жовтня – День визволення України від німецько-фашистських
загарбників ;
05 листопада – урочисті заходи до Дня працівників соціальної сфери;
09 листопада – районні заходи до Всеукраїнського Дня працівників
культури та аматорів народного мистецтва
06 грудня – урочистості до Дня Збройних Сил України;
07 грудня – районні заходи до Дня місцевого самоврядування в Україні;
19 грудня – заходи до Дня Святого Миколая.
20 грудня – заходи до Дня міліції в Україні.
27-29 грудня - заходи до Нового року
Протягом року на сторінках районної газети „Вісник Жовтневщини”
опубліковано 48 виступів голови райдержадміністрації та 35 виступів
сільських, селищних голів,
Протягом року здійснювалась перевірка за здійсненням виконавчими
органами сільських, селищних рад делегованих повноважень органів
виконавчої влади. У 2017 року було перевірено Грейгівську, Коларівську,
Новомиколаївську сільські ради, Первомайську селищну раду. За результатами
перевірки складено відповідні акти та направлено їх до сільських голів для
вжиття відповідних заходів.
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Інформація про засідання консультативних та дорадчих органів при райдержадміністрації,
які проведено протягом 2017 року
Заходи, передбачені перспективним планом роботи райдержадміністрації на 2017 рік
Структурні підрозділи (посадові
особи) райдержадміністрації

Назва консультативного, дорадчого органу при
райдержадміністрації

Періодичність
проведення
засідань

1

2

3

Заступник
голови Засідання комісії з питань техногеннорайдержадміністрації
екологічної безпеки та надзвичайних
відділ
містобудування, ситуацій при райдержадміністрації
архітектури,
житловокомунального
забезпечення,
надзвичайних
ситуацій,
цивільного
захисту
та
економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

Відділ
містобудування,
архітектури,
житловокомунального
забезпечення, надзвичайних
ситуацій,
цивільного
захисту та економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації
Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

Щокварталу

Інформація щодо виконання передбачених
перспективним планом роботи
райдержадміністрації на 2017 рік заходів:

Проведено засідань у 2017 році
Загальна кількість
Дати проведення
засідань

4
8

Засідання тендерного комітету по Протягом року,
здійсненню закупівель за державні згідно поданих
кошти.
заяв

11

Координаційний
комітет
зайнятості населення.

4

сприяння

Щокварталу,
протягом року

Додаток 1

5
03.03.2017, 23.03.2017
02.07.2017, 12.07.2017
02.08.2017, 19.10.2017
15.11.2017, 15.12.2017

08.09.2017, 11.09.2017,
05.10.2017, 03.11.2017,
06.11.2017, 13.11.2017,
17.11.2017, 01.12.2017,
01.12.2017, 05.12.2017,
29.12.2017

Проведено
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Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Засідання
районної
тристоронньої
соціально-економічної ради.

Засідання районного координаційного
комітету
з
питань
безпечної
життєдіяльності населення.

Щокварталу,
протягом року

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Управління соціального

Щокварталу,
протягом року

3

Засідання районної комісії з питань Щокварталу (за
альтернативної (невійськової) служби.
потребою)

3
4

22.03.2017,
20.06.2017
20.09.2017

03.08.2017, 09.10.2017,
30.10.2017
14.03.2017
13.06.2017
12.09.2017
12.12.2017
виконано

Засідання координаційної ради при
райдержадміністрації по виконанню
районних програм соціального захисту
населення

Щокварталу,
протягом року

Засідання робочої групи з питань легалізації
зайнятості
та усунення факторів
нелегальної трудової міграції на території
Жовтневого району.

Протягом року
(за потребою)

Засідання районної комісії по розгляду
спірних
питань,
пов’язаних
із
встановленням статусу учасника війни
відповідно до Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”.
Засідання районної комісії з вирішення
питань, пов’язаних з наданням матеріальної
допомоги

Щоп’ятниці
протягом року,
(за потребою)

1

Щосереди
протягом року,
(за потребою)

5

12.05.2017, 09.06.2017
18.09.2017, 04.12.2017
18.12.2017

Засідання тимчасової районної комісії з
питань
погашення
заборгованості
з

Щомісяця
протягом року

10

24.01.2017, 22.03.2017,
25.04.2017, 16.05.2017

12

24.02.2017, 21.03.2017
25.04.2017, 16.05.2017
20.06.2017, 25.07.2017
22.08.2017, 20.09.2017
26.09.2017, 30.10.2017
23.11.2017, 19.12.2017
21.07.2017

захисту населення
райдержадміністрації
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

9

заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат.
Засідання комісії з розгляду питань,
пов’язаних із призначенням різних видів
соціальних виплат та пільг

Засідання комісії по розгляду питань
призначення (відновлення) або відмови
у призначенні (відновленні) соціальних
виплат внутрішньо переміщеним особам
та здійснення контролю за проведенням
соціальних
виплат
внутрішньо

Щосереди
протягом року,
(за потребою)

50

За потребою

12

20.06.2017, 25.07.2017
22.08.2017, 26.09.2017,
23.11.2017, 19.12.2017
04.01.2017, 07.06.2017
11.01.2017, 14.06.2017
18.01.2017, 21.06.2017
25.01.2017, 05.07.2017
01.02.2017, 12.07.2017
08.02.2017, 19.07.2017
15.02.2017, 26.07.2017
22.02.2017, 02.08.2017
01.03.2017, 09.08.2017
15.03.2017, 16.08.2017
22.03.2017, 23.08.2017
29.03.2017, 30.08.2017
05.04.2017, 06.09.2017
12.04.2017, 13.09.2017
19.04.2017, 20.09.2017
26.04.2017, 27.09.2017
03.05.2017, 04.10.2017
10.05.2017, 11.10.2017
17.05.217, 18.10.2017
24.05.2017, 25.10.2017
31.05.2017, 01.11.2017
08.11.2017, 15.11.2017
22.11.2017, 29.11.2017
06.12.2017, 13.12.2017
20.12.2017, 27.12.2017
06.04.2017, 14.04.2017
09.06.2017, 06.07.2017
03.08.2017, 16.08.2017
04.09.2017, 03.10.2017
19.10.2017, 16.11.217
05.12.2017, 13.12.2017

10

переміщеним особам за місцем їх
фактичного проживання (перебування)
Управління
соціального Засідання спостережної комісії
захисту
населення
райдержадміністрації
Сектор
з
питань Засідання громадської ради при голові
внутрішньої
політики, райдержадміністрації
зв’язків з громадськими
організаціями
та
ЗМІ
апарату
райдержадміністрації

Протягом
року
щокварталу

Служба у справах дітей Засідання комісії з питань захисту прав
райдержадміністрації
дитини

Протягом
року, згідно
місячного
плану

Служба у справах дітей Засідання координаційної ради з питань Щоквартально,
райдержадміністрації
соціального
захисту
дітей
та
протягом
профілактики підліткової злочинності.
року

Юридичний відділ апарату
райдержадміністрації
Юридичний відділ апарату
райдержадміністрації

Засідання координаційно-методичної
ради по правовій освіті населення.

Засідання постійно-діючої комісії з
питань розгляду звернень громадян
при райдержадміністрації.

По мірі
необхідності
1
раз
місяць

на

з визначенням

4

22.03.2017, 23.06.2017

3

11.01.2017;
29.05.2017;
16.10.2017;

4

17

12

20.09.2017, 13.12.2017

23.03.2017,
15.06.2017,
21.09.2017,
21.12.2017
12.01.2017, 19.01.2017
15.0 2.2017, 23.02.201
16.03.2017, 20.04.2017
18.05.2017, 08.06.2017
15.06.2017, 29.06.2017
20.07.2017, 17.08.2017
21.09.2017, 19.10.2017
16.11.2017, 21.12.2017
Позачергове засідання
04.12.2017
Проводилося
Проведено 12 засідань

11

Відділ
управління
персоналом
та
організаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації

дати

Комісія при райдержадміністрації по
розгляду
питань,
пов’язаних
з
представленням до державних нагород,
Президентських відзнак, почесних звань
України, заохочень Кабінету Міністрів
України,
Національної
державної
служби України, облдержадміністрації і
райдержадміністрації

По мірі
необхідності

10

Відділ
управління Конкурсна комісія райдержадміністрації
персоналом
та
організаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації

По мірі
необхідності

10

27.03.2017
21.06. 2017
24.07.2017
17.08.2017
12.09.2017
06.10.2017
31.10.2017
01.11.2017
06.11.2017
05.12.2017
10.04.2017; 11.04.2017;
14.04.2017, 16.05 .2017,
31.05.2017; 15.06.2017;
22.06.2017; 05.07.2017;
14.07.2017; 22.08.2017,
07.09 .2017; 20.10.2017;
01.11.2017, 02.11.2017,
03.11.2017; 12.12.2017,
13.12.2017, 14.12.2017,
15.12.2017, 18.12.2017

Відділ
управління Засідання
комісії
персоналом
та страхування
організаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації

Керівник апарату райдержадміністрації

із

12

соціального

31

05.01. 2017; 12.01 2017;
19. 01 2017; 25. 01 2017;
08.02.2017; 17.02.2017;
21.02.2017; 09.03.2017;
13.03.2017; 07.04. 2017;
20.04 2017; 23. 05 2017;
29. 05 2017; 08.06.2017;
18.07. 2017; 25.07 2017;
26. 07 2017; 09. 08 2017;
10.08.2017; 21.08.2017;
14.09.2017; 25.09.2017;
20.10.2017; 01.11.2017;
02.11.2017; 03.11.2017;
12.12.2017; 13.12.2017,
14.12.2017; 15.12.2017,
18.12.2017.

Н.М.Параскун

