
 

 

  

 

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про затвердження плану роботи 

райдержадміністрації на квітень 

2021 року 

 

 

Відповідно до Регламенту районної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 15 вересня 

2020 року №  257/02-07/1, керуючись статтею 6 Закону України ,,Про місцеві 

державні адміністрації”:  

 

1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на квітень 

2021 року (додається). 

 

2. Контроль за виконанням плану роботи залишаю за собою. 

 

Голова адміністрації                                                                    Віталій КУДЛАК 

 

          ВасильХортик 

Світлана Федишена 

Надія Ніколаєва 

Оксана Музичук 

Зоряна Павлюк 

Катерина Калітка                                                                                                                     

 

 

 

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 60/02-07/1 від 24.03.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000CED66E003FB70C02  

Підписувач КУДЛАК ВІТАЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 

Дійсний з 17.02.2021 15:34:13 по 17.02.2022 23:59:59 

 

Н4ВВzВВD3bQ\ZО   
 

 



 

 

  

                                                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      Розпорядження голови  

                                                                                                                                                      районної державної адміністрації 

                                                                                                                                                      ___________ № ______________  

 

 

 

                                                                                                                          ПЛАН РОБОТИ 

                                                     Кременецької райдержадміністрації на квітень 2021 року 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

          виконавці 

 І.  Колегія районної державної адміністрації 

1. Засідання колегії райдержадміністрації  

 

III декада 

 місяця 

 керівник апарату 

 райдержадміністрації 

 ІІ. Сесія районної ради 

- - - - 

 ІІІ. Заходи загально районного значення, відзначення пам’ятних дат 

1. Участь у заходах, пов’язаних з 35-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи (Міжнародним днем пам’яті 

жертв радіаційних аварій і катастроф)  

23 квітня  керівництво райдержадміністрації 

2.  Організація весняної акції з озеленення та проведення Дня 

 довкілля 
упродовж 

місяця  

 відділ містобудування, архітектури, 

 житлово-комунального господарства 

 та захисту довкілля 
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 райдержадміністрації 

 ІV. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування 

1. Надання методичної та консультативної допомоги 

виконавчим комітетам Почаївської, Шумської та  

Лановецької міських, Вишнівецької селищної, 

Лопушненської, Борсуківської та Великодедеркальської 

сільських  рад щодо соціально-правового захисту дітей  

упродовж 

місяця 

 служба у справах дітей  

 райдержадміністрації 

2. Упорядкування документації  щодо передачі від служби у 

справах дітей райдержадміністрації до служб у справах 

дітей Шумської міської, Борсуківської сільської рад 

особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, які походять з 

Шумської , Борсуківської територіальних громад, дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах та 

проживають (перебувають) на території Шумської, 

Борсуківської територіальних громад 

упродовж 

місяця 

 служба у справах дітей  

 райдержадміністрації 

3. Приймання документації (особових справ дітей з числа 

підоблікових категорій) від служби у справах дітей 

Тернопільської районної державної адміністрації 

упродовж 

місяця 

 служба у справах дітей  

 райдержадміністрації 

 V. Засідання комісій, оргкомітетів, наради, семінари 

1.  Щотижневі наради в голови  райдержадміністрації по 

 плануванню роботи на тиждень 

5, 12, 19, 26 

квітня  
 голова райдержадміністрації 

2.  Нарада з керівниками правоохоронних органів при голові 

 райдержадміністрації 
  14, 28 квітня   керівництво райдержадміністрації  

3.  Щотижневі наради  керівника апарату 

 райдержадміністрації 

5,12, 19, 26 

квітня 

 керівник апарату 

 райдержадміністрації 
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 працівниками апарату 

4.  Засідання постійно діючої комісії з питань звернень 

 громадян 

упродовж 

місяця 

 (за потреби) 

 сектор документообігу та 

 запобігання корупції апарату 

 райдержадміністрації 

5.  Організація та проведення весняної та акції з благоустрою  

та озеленення на території району  ІІІ декада 

місяця  

 відділ містобудування, архітектури, 

 житлово-комунального господарства 

 та захисту довкілля 

 райдержадміністрації 

6.  Звіт про стан виконання контрольних документів за I 

 квартал 2021 року   
I декада  

місяця 

 сектор документообігу та 

 запобігання корупції апарату 

 райдержадміністрації 

7.  Засідання тимчасової комісії по забезпеченню своєчасної 

 сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до 

 бюджету та погашення заборгованості із виплати 

 заробітної плати 

упродовж 

місяця  

 управління соціального захисту 

 населення райдержадміністрації 

8.  Засідання комісії з питань призначення одноразової 

 грошової допомоги інвалідам  

упродовж 

місяця 

 (за потреби) 

 управління соціального захисту 

 населення райдержадміністрації 

9.  Засідання комісії з питань відновлення і призначення 

 соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 

упродовж 

місяця  

(за потреби) 

 управління соціального захисту 

 населення райдержадміністрації 

10.  Засідання комісії по розгляду питань, пов’язаних із 

 встановленням статусу учасника війни 

 

упродовж 

місяця 

(за потреби) 

 управління соціального захисту 

 населення райдержадміністрації 

 11.  Засідання комісії по розгляду питань пов’язаних із 

 призначенням державної соціальної допомоги 

упродовж 

місяця  

 управління соціального захисту 

 населення райдержадміністрації 



5 

 

 

 малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій (за потреби) 

12.  Засідання районної міжвідомчої робочої групи з питань 

 легалізації виплати   заробітної плати та зайнятості 

 населення 

упродовж 

місяця (за 

потреби) 

 управління соціального захисту 

 населення райдержадміністрації 

13.  Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

 та надзвичайних ситуацій при Кременецькій районній 

 державній адміністрації 

упродовж 

місяця  

(згідно 

окремого 

графіку) 

 голова райдержадміністрації, 

 відділ інфраструктури,  економіки та 

 цивільного захисту  

 райдержадміністрації 

14.  Засідання спостережної комісії упродовж 

місяця 

 (згідно 

окремого 

графіку) 

 сектор управління персоналом та 

 мобілізаційної роботи  

 апарату райдержадміністрації 

15.  Участь у засіданнях організаційних комітетів, утворених 

 органами місцевого самоврядування,  щодо відзначення 

 державних свят та пам’ятних дат 

упродовж 

місяця 

 (згідно 

окремого 

графіку) 

 керівник апарату 

 райдержадміністрації 

 VІ. Засідання колегій управлінь, структурних підрозділів райдержадміністрації 

- - - - 

 VІІ. Питання для вивчення з наступним інформуванням про них голови, заступників голови 

райдержадміністрації 

1.  Моніторинг стану утримання автомобільних доріг району упродовж 

місяця 

 голова райдержадміністрації, 

 відділ інфраструктури,  економіки та 



6 

 

 

 цивільного захисту 

 райдержадміністрації 

2.  Моніторинг показників захворюваності на COVID-19 по 

 Кременецькому району упродовж 

місяця 

 голова райдержадміністрації, 

 відділ інфраструктури,  економіки та 

 цивільного захисту 

 райдержадміністрації 

3.  Моніторинг грантових програм та підготовка відповідних 

 заявок спільно із суб’єктами господарювання з метою 

 залучення технічної допомоги (фінансових ресурсів) 

упродовж 

місяця 

 відділ інфраструктури, економіки 

 та цивільного захисту 

 райдержадміністрації 

4.  Моніторинг погашення заборгованості із виплати 

 заробітної плати на підприємствах, в установах та 

 організаціях району 

упродовж 

місяця 

 управління соціального захисту 

 населення райдержадміністрації 

5.  Моніторинг та щоденне звітування про кількість 

 відібраних зразків біологічного матеріалу для 

 лабораторної діагностики методом ПЛР 

щоденно, 

упродовж 

місяця 

 сектор документообігу та 

 запобігання корупції апарату 

 райдержадміністрації 

6.  Здійснення контролю за дотриманням вимог Закону 

 України ,,Про запобігання корупції” та інших нормативно 

 правових актів з питань запобігання проявам корупції 

упродовж 

місяця 

 сектор документообігу та 

 запобігання корупції апарату 

 райдержадміністрації 
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  VІІІ. Робота з кадрами 

1.  Участь у он-лайн-навчанні в Тернопільському 

 регіональному Центрі перепідготовки та підвищення 

 кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

 місцевого самоврядування, державних підприємств, 

 установ, організацій 

упродовж 

місяця 

(згідно 

окремого 

графіку) 

 сектор управління персоналом та 

 мобілізаційної роботи апарату 

 райдержадміністрації 

 

2.  Навчання працівників апарату і структурних підрозділів упродовж 

місяця  

(згідно 

окремого 

графіку) 

 сектор управління персоналом та 

 мобілізаційної роботи апарату 

 райдержадміністрації 

3.  Здійснення контролю за дотриманням графіку відпусток упродовж 

місяця 

 (згідно 

окремого 

графіку) 

 сектор управління персоналом та 

 мобілізаційної роботи апарату 

 райдержадміністрації 

 ІX. Документи на контролі 

1.  Розпорядження голови облдержадміністрації – згідно 

 окремого плану – графіка відділу контролю  обласної 

 державної адміністрації 

упродовж 

місяця 

 сектор документообігу та 

 запобігання корупції апарату 

 райдержадміністрації 

2.  Розпорядження голови райдержадміністрації – згідно 

 окремого плану – графіка контролю  райдержадміністрації 

упродовж 

місяця 

 сектор документообігу та 

 запобігання корупції апарату 
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 райдержадміністрації 

 

3.  Проведення експертизи проєктів розпоряджень голови з 

 метою виявлення корупційних ризиків у нормативно- 

 правових актах та організаційно-управлінській діяльності 

упродовж 

місяця 

 

 

 сектор документообігу та 

 запобігання корупції апарату 

 райдержадміністрації 

 

 X. Контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

- - - - 

Керівник апарату адміністрації                                                                 Світлана  ФЕДИШЕНА

   

Оксана Музичук                  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


