ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
райдержадміністрації
27.10.2016 №390/01-04

ПЛАН
роботи Старосамбірської районної державної адміністрації
на листопад 2016 року
Зміст заходу
Обґрунтуванн Термін
Відповідальні
я необхідності виконання виконавці
здійснення
заходу
І . Засідання Колегії Старосамбірської райдержадміністрації:

№
з/п

-

-

ІІ. Засідання консультативно – дорадчих органів райдержадміністрації

1.

Засідання
комісії
із
загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку
з
тимчасовою
втратою
працездатності та витратами,
зумовленими народженням та
похованням

2.

Засідання
архітектурно
–
містобудівної ради з питань
розгляду
містобудівної
документації

3.

Засідання комісії по розгляду
питань призначення соціальної
допомоги
малозабезпеченим
сім’ям та надання житлових
субсидій і пільг

4.

Засідання комісії для визначення
переліку
сільськогосподарських
підприємств, які мають право на
отримання бюджетних коштів
згідно затверджених Програм з
обласного бюджету на 2016 рік та

Контроль
за
правильним
нарахуванням
та своєчасною
виплатою
матеріального
забезпечення
застрахованим
особам
З
метою
розгляду,
надання
пропозицій та
погодження
містобудівної
документації
З
метою
забезпечення
соціального
захисту
малозабезпечен
их мешканців
району
З
метою
надання
фінансової
підтримки с/г
товаровиробни
кам

01.11.30.11.2016

А.Войтович
С.Кедьо

01.11.30.11.2016

І.Жук
В.Попович

04.11.2016
10.11.2016
15.11.2016
24.11.2016

А.Войтович
Г.Павлечко

17.11.2016

І.Жук
Я.Курій
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5.

6.

часткової
компенсації
з
державного бюджету
Засідання
комісії
з
питань
забезпечення
своєчасності
і
повноти сплати податків та
погашення
заборгованості
із
виплати заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних
виплат
Засідання
експертної
комісії
архівного
відділу
райдержадміністрації

7.

Засідання комісії щодо вивчення
справ
безробітних,
котрі
перебувають
у
стані
довготривалого чи родинного
безробіття

8.

Засідання районної комісії з
питань
техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій

9.

Засідання спостережної комісії
Старосамбірської
районної
державної адміністрації

З
метою 01.11.забезпечення
30.11.2016
ліквідації
заборгованості

І.Жук
Г.Павлечко

З
метою
розгляду
методичних та
практичних
питань,
пов’язаних
з
проведенням
експертизи
цінності
документів
З
метою
працевлаштува
ння громадян,
які
перебувають у
стані
довготривалого
безробіття
З
метою
захисту
громадян
від
надзвичайних
ситуацій
та
розгляду
питань згідно
затвердженого
плану
Здійснення
нагляду
за
особами,
які
звільнилися з
місць
позбавлення
волі

21.11.2016

Н.Карвацька

15.11.2016

А.Войтович

25.11.2016

І.Жук
А.Яворський

29.11.2016

І.Жук
С.Лесик
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10. Засідання комісії з питань захисту Координація
До
А.Войтович
прав дитини Старосамбірської дій
щодо 30.11.2016
Т.Сич
райдержадміністрації
соціального
захисту дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
11. Засідання
комісії
з
питань З
метою 01.11.І.Жук
упорядкування обліку юридичних контролю
за 30.11.2016
М.Масляк
осіб
обліком
юридичних
осіб
12. Засідання районної комісії з Сприяння
01.11.І.Жук
питань розрахунків за спожиті погашенню
30.11.2016
В.Головчак
енергоносії
заборгованості
13. Засідання
комісії
з
питань З
метою 01.11.І.Жук
розвитку
підприємництва
у вирішення
30.11.2016
М.Масляк
Старосамбірському районі
питань
розвитку
підприємництв
а в районі
14. Засідання постійно – діючої З
метою 01.11.І.Жук
комісії для розгляду питань контролю
за 30.11.2016
М.Масляк
охорони
лісів, використання, дотриманням
збереження та відтворення лісових законодавства
ресурсів,
діяльності
об’єктів щодо охорони
обробки деревини на території лісів
району
15. Засідання
конкурсної
комісії Виконання
01.11.А.Войтович
Старосамбірської
районної розпорядження 30.11.2016
С.Кедьо
державної адміністрації
голови
райдержадмініс
трації від
01.07.2016 року
№104/07-01К-1
16. Засідання дисциплінарної комісії Виконання
01.11.А.Войтович
районної державної адміністрації з розпорядження 30.11.2016
О.Сольчаник
розгляду дисциплінарних справ голови
стосовно державних службовців
райдержадмініс
трації від
08.08.2016 року
№277/01-04
ІІІ. Заходи на виконання програми соціально – економічного та культурного
розвитку територій або окремих її адміністративно – територіальних одиниць,
функціонування галузей господарського комплексу та розв’язання проблем у
соціальній сфері, поліпшення діяльності місцевих органів виконавчої влади, тощо
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1.

Аналіз виконання
показників
Програми
соціально
–
економічного
і
культурного
розвитку району за 10-ть місяців
2016 року

2.

Аналіз рівня заробітної плати на
підприємствах
і
організаціях
району

3.

Проведення
аналізу
стану
надходжень податків до бюджетів
усіх рівнів
Розробка
проекту
програми
соціально-економічного
і
культурного розвитку району на
2017 рік

4.

5.

Організація
розвитку
району

6.

Підготовка
інформації
про
підсумки
соціально
–
економічного
і
культурного
розвитку району

7.

Підготовка
інформації
про
будівництво
і
введення
в
експлуатацію
об’єктів
промислового
виробництва та
інженерно-транспортної
інфраструктури
Підготовка
інформації
про
здійснення
допорогових
закупівель
бюджетними
установами

8.

виконання програм
Старосамбірського

З
метою
прийняття
ефективних
управлінських
рішень
щодо
виконання
Програми
З
метою
недопущення
виникнення
заборгованості
із
заробітної
плати
З
метою
наповнення
бюджету
З
метою
покращення
соціальноекономічного
розвитку
району
З
метою
покращення
соціально
–
економічного
розвитку
району
З
метою
прийняття
ефективних
управлінських
рішень
щодо
виконання
Програми
З
метою
покращення
соціальноекономічного
розвитку
району
З метою
формування
зведеної
інформації

01.11.30.11.2016

І.Жук
М.Масляк

01.11.30.11.2016

І.Жук
М.Масляк

01.11.30.11.2016

І.Жук
М.Масляк

01.11.30.11.2016

І.Жук
М.Масляк

01.11.30.11.2016

І.Жук
М.Масляк

До
10.11.2016

І.Жук
М.Масляк

До
02.11.2016

І.Жук
М.Масляк

10.11.2016

І.Жук
М.Масляк
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9.

Збір, узагальнення та аналіз
інформації про використання
енергоносіїв
бюджетними
установами
10. Підготовка інформації про стан
освоєння коштів на об'єктах
будівництва за рахунок коштів
ДФРР,
бюджету
розвитку
обласного бюджету та обласного
бюджету
на
реалізацію
мікропроектів
11. Проведення
роботи
щодо
легалізації робочих місць в районі

12. Вдосконалення
організаційнометодичної
роботи
по
покращенню соціальних послуг
малозабезпечених осіб
13. Проведення
фінансування
районних цільових програм та
обласних
програм видатків
бюджетних установ району

14. Організація
роботи
щодо
підтримки родинних ферм, які
утримують 10 і більше корів
(виділення коштів на закупівлю
технологічного обладнання для
тваринницьких ферм)
15. Організація
роботи
щодо
підтримки фізичних осіб за наявні
бджолосім’ї
та
створення
колективної пасіки
16. Виконання «Програми проведення
урочистих та святкових заходів,
фестивалів, конкурсів на території
Старосамбірського району у 2016
році
за
участю
райдержадміністрації, районної

З метою
дотримання
лімітів
споживання
З
метою
покращення
соціальноекономічного
розвитку
району

До
15.11.2016

І.Жук
М.Масляк

03.11.2016
05.11.2016
10.11.2016
17.11.2016
24.11.2016

І.Жук
М.Масляк

На виконання
листа
облдержадмініс
трації
від
30.03.2006 року
№12-2904
З
метою
виконання
листа Мінпраці
від 19.09.2006
року №345
З метою
покращення
соціально –
економічного
та культурного
розвитку
району
З
метою
забезпечення
виконання
цільових
Програм

01.11.30.11.2016

А.Войтович
Г.Павлечко

01.11.30.11.2016

А.Войтович
Г.Павлечко

01.11.30.11.2016

І.Жук
Л.Петрівська

01.11.30.11.2016

І.Жук
Я.Курій

З
метою
забезпечення
виконання
цільових
Програм
З
метою
належного
проведення
урочистих та
святкових
заходів,

01.11.30.11.2016

І.Жук
Я.Курій

01.11.30.11.2016

А.Войтович
П.Юрчик
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ради, відділу культури, органів
місцевого самоврядування»
17. Виконання районної Програми
«Мистецька
освіта
Старосамбірщини на 2016 – 2020
роки»
- збереження та розвиток мережі
шкіл естетичного виховання
18. Виконання «Програми розвитку
інфраструктури та туризму в
Старосамбірському районі на
2012-2017 роки»:
- розширення
туристичної
мережі,
вдосконалення
її
інфраструктури;
- виготовлення
рекламних
носіїв (банерів, буклетів, брошур,
листівок, календариків);
- розвиток спеціалізованих форм
туризму
(екологічний,
геологічний,
патріотичнокраєзнавчий)
19. Виконання «Районної Програми
поповнення бібліотечних фондів
Старосамбірської ЦБС на 2013 –
2017 рр.»:
- забезпечення бібліотек
ЦБС
художньою, науково-популярною
та дитячою літературою;
- забезпечення бібліотек ЦБС
періодичними виданнями
20. Виконання «Програми розвитку
музейної
справи
Старосамбірського району на
2016-2017 роки»
- забезпечення музеїв необхідним
інвентарем;
- проведення ремонтів;
виготовлення
друкованої
продукції

фестивалів,
конкурсів
Створення
умов
для
розвитку
естетичного
виховання
підростаючого
покоління
Виконання
туристичнорекреаційних
програм,
підвищення
туристичної
привабливості
району

01.11.30.11.2016

А.Войтович
П.Юрчик

01.11.30.11.2016

А.Войтович
П.Юрчик

З
метою 01.11.оновлення
30.11.2016
книжкових
фондів

А.Войтович
П.Юрчик

Покращення
науководослідної
та
видавничої
діяльності
музеїв,
створення
кращих умов
для
відвідувачів та
туристів
20. Розроблення нових туристично- Розширення
екскурсійних
маршрутів мережі
територією району
туристичних
маршрутів

01.11.30.11.2016

А.Войтович
П.Юрчик

01.11.30.11.2016

А.Войтович
П.Юрчик
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21. Підготовка
матеріалів
щодо
здійснення
інформаційнопропагандистської, рекламної та
видавничої діяльності у галузі
туризму, відпочинку
22. Ведення
туристичної
району

обліку
об‘єктів
інфраструктури

23. Організація роботи по підбору
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування для
подальшого влаштування у ДБСТ
м.Добромиль та ПС м.Старий
Самбір

24. Моніторинг
виконання
протипаводкових
заходів
на
водних об’єктах району

25. Проведення
заходів
щодо
модернізації
мережі
загальноосвітніх закладів району
на 2016-2017 роки

Пропаганда та
популяризація
Старосамбірщи
ни
як
туристичного
регіону
Впорядкування
бази даних по
об‘єктах
туристичної
інфраструктури
району
Виконання
Програми
розвитку
мережі
малокомплектн
их
дитячих
будинків
змішаного
типу, дитячих
будинків
сімейного типу
та прийомних
сімей
Виконання
Загальнодержа
вної цільової
програми
розвитку
водного
господарства та
екологічного
оздоровлення
басейну річки
Дніпро
на
період до 2021
року
З
метою
реорганізації
навчальних
закладів
у
навчальновиховні
комплекси та
виконання

01.11.30.11.2016

А.Войтович
П.Юрчик

01.11.30.11.2016

А.Войтович
П.Юрчик

До
30.11.2016

А.Войтович
О.Досяк

01.11.30.11.2016

І.Жук
А.Яворський

01.11.30.11.2016

А.Войтович
М.Яворський
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26. Затвердження
та
проведення
заходів щодо захисту соціальних
прав дітей

27. Проведення
заходів
щодо
оновлення
і
модернізації
комп’ютерної бази закладів освіти
району

28. Проведення
моніторингу
за
виконанням заходів у сфері
житлово-комунального
господарства Старосамбірського
району
29. Проведення
моніторингу
виконання заходів Програми по
забезпеченню
містобудівною
документацією Старосамбірського
району на 2016 рік

30. Проведення моніторингу щодо:
- реалізації схеми планування
території району;
- стану розроблення, оновлення
містобудівної документації на
регіональному
та
місцевому
рівнях
(схема
планування
території
району,
генеральні
плани населених пунктів, плани

Державної
програми
розвитку
дошкільної
освіти
на
період до 2017
року
Реалізація
Конвенції ООН
про права
дитини на
2014-2017 р.р.
На виконання
Програми
розвитку освіти
Львівщини на
період 20132017 років
З
метою
покращення
стану житловокомунального
господарства
району
Для визначення
напрямків
реалізації
державної
політики
у
сфері
містобудування
, забезпечення
населених
пунктів
якісною
містобудівною
документацією
На виконання
Законів
України «Про
регулювання
містобудівної
діяльності»,
«Про
основи
містобудування
» та інших

01.11.30.11.2016

А.Войтович
М.Яворський

01.11.30.11.2016

А.Войтович
М.Яворський

01.11.30.11.2016

І.Жук
Т.Зубальський

01.11.30.11.2016

І.Жук
В.Попович

01.11.30.11.2016

І. Жук
В.Попович
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зонування територій, детальні
плани територій);
- забудови та іншого використання
територій
31. Проведення
моніторингу
за
виконанням заходів «Програми
здійснення
контролю
за
наявністю,
станом і рухом
документів НАФ на 2015-2019
роки»
32. Підготовка
інформації
про
виконання
Плану
розвитку
архівної справи в районі та про
стан і обсяг документів НАФ, що
зберігаються в архівному відділі
райдержадміністрації
33. Забезпечення
одержання
адміністративних
послуг
суб’єктам звернень в приміщенні
Центру надання адміністративних
послуг

34. Підготовка
пропозицій
щодо
удосконалення
процедури
надання адміністративних послуг
35. Інформування суб’єктів звернень
про порядок та умови отримання
адміністративних послуг в центрі
надання адміністративних послуг
через засоби масової інформації та
веб-сайт райдержадміністрації
36. Робота
адміністраторів
в
електронній
системі
надання
адміністративних послуг «Галерея
послуг» Львівської області та
реєстрах Міністерства юстиції

нормативноправових актів
України
З
метою 01.11.покращення
30.11.2016
обліку та руху
документів

М.Год
Н.Карвацька

З
метою 01.11.формування
25.11.2016
звітної
документації

М.Год
Н.Карвацька

Отримання
послуг
громадянами,
юридичними
особами
в
одному
приміщені
в
найкоротший
термін та за
мінімальну
кількість
відвідування
Покращення
якості надання
адміністративн
их послуг
Доведення
інформації про
адміністративні
послуги
які
надаються
в
ЦНАПі
Прозорість та
відкриття
надання
адміністративн
их
послуг
органами
виконавчої
влади

01.11.30.11.2016

І.Жук
С.Аркатова

До
25.11.2016

І.Жук
С.Аркатова

01.11.30.11.2016

І.Жук
С.Аркатова

01.11.30.11.2016

І.Жук
С.Аркатова
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ІV. Перелік актів законодавства (Конституції України, законів України, актів
Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших
органів виконавчої влади вищого рівня), доручень Президента України та Прем’єрміністра України, державних і обласних програм соціально – економічного та
культурного розвитку, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації,
райдержадміністрації, рішень районної ради, хід виконання яких розглядатиметься
в порядку контролю та підготовка відповідних звітів
1. Виїзні
прийоми
громадян На виконання 03.11.2016
І.Жук
керівництвом
Указу
17.11.2016
А.Войтович
райдержадміністрації
Президента
30.11.2016
М.Год
(Торчиновицька,
Тур’ївська, України
від
Ясенице-Замківська сільські ради) 01.08.2002 року
№683
2. Надання методичної та практичної Виконання
15.11.2016
І.Жук
допомоги сільськогосподарським вимог Указів
Я.Курій
товаровиробникам
для Президента
завершення процесу врегулювання №1529
від
майнових
відносин
в 03.12.1999р,
реорганізованих підприємствах
№62
від
28.01.01р.,
№694
від
08.08.02р.
та
№774
від
27.08.02р.
3. Організація виконання заходів З
метою 01.11.І.Жук
Програми діяльності Уряду
виконання
30.11.2016
А.Войтович
постанов
М.Масляк
Кабінету
Міністрів
України
4. Організація виконання Програми З
метою 01.11.І.Жук
соціально-економічного
та виконання
30.11.2016
А.Войтович
культурного розвитку Львівської рішень
сесії
М.Масляк
області на 2016 рік (в частині, що обласної ради,
стосується
Старосамбірського розпоряджень
району)
голови
облдержадмініс
трації
5. Організація виконання Програми З
метою 01.11.І.Жук
соціально-економічного
та виконання
30.11.2016
А.Войтович
культурного
розвитку рішень
сесії
М.Масляк
Старосамбірського району на 2016 районної ради,
рік
розпоряджень
голови
райдержадмініс
трації
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6.

Організація виконання рішень На виконання
сесії Старосамбірської районної доручення
ради
голови РДА від
28.12.2007р.
№158
7. Забезпечення виконання вимог На виконання
законодавства щодо призначення Постанови
грошових виплат і компенсацій
КМУ
від
24.02.2003
№250, Закону
України «Про
державну
допомогу
сім’ям
з
дітьми»
8. Забезпечення проведення звірок з На виконання
організаціями
–
надавачами наказів
комунальних послуг
Мінпраці,
Мінфіну,
Мінекономіки
9. Поповнення Єдиного державного На виконання
автоматизованого
реєстру постанови
пільговиків
КМУ
від
29.01.2003 року
№ 117
10. Організація роботи щодо видачі На виконання
посвідчень багатодітних сімей та Закону України
дітей та продовження строку дії «Про охорону
посвідчень
дитинства»

01.11.30.11.2016

І.Жук
А.Войтович
М.Масляк

01.11.30.11.2016

А.Войтович
Г.Павлечко

01.11.30.11.2016

А.Войтович
Г.Павлечко

01.11.30.11.2016

А.Войтович
Г.Павлечко

01.11.30.11.2016

А.Войтович
Г.Павлечко

11. Проведення аналізу виконання
районного бюджету та бюджету
району за 9-ть місяців 2016 року,
подання відповідних звітів разом з
пояснювальними записками
в
районну раду для розгляду
12. Підготовка та подання проекту
рішення, пояснювальної записки
та інших необхідних матеріалів
щодо затвердження районного
бюджету на 2017 рік
13. Підготовка та подання проектів
рішень щодо внесення змін до
районного бюджету на 2016 рік, а
також проектів розпоряджень
голови райдержадміністрації з
питань пов’язаних з виконанням
бюджету

На виконання
статті 80
Бюджетного
Кодексу
України

01.11.30.11.2016

І.Жук
Л.Петрівська

На виконання
статті
80
Бюджетного
Кодексу
України
На виконання
статті
80
Бюджетного
Кодексу
України

20.1130.11.2016

І.Жук
Л.Петрівська

01.11.30.11.2016

І.Жук
Л.Петрівська
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14. Виконання невідкладних заходів На виконання
щодо функціонування та розвитку указу
освіти в районі
Президента
України
від
04.07.2005
р.
№1013
15. Контроль за своєчасністю оплати З
метою
праці працівникам освіти та виконання
соціальний захист педагогічних ст.57
Закону
працівників
України «Про
освіту»
16. Виконання заходів із забезпечення Виконання
безпеки дорожнього руху
указу
Президента від
20.11.2007
р.
№1121
«Про
невідкладні
заходи
із
забезпечення
безпеки
дорожнього
руху»
17. Ведення обліку здійснення заходів На виконання
щодо соціального захисту дітей- Закону України
сиріт та дітей, позбавлених «Про
батьківського
піклування, забезпечення
забезпечення
контролю
за організаційно –
дотриманням законодавства у цій правових умов
сфері
соціального
захисту дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування»
18. Ведення обліку та особових справ Ведення
дітей – сиріт та дітей, позбавлених статистичної
батьківського піклування, дітей, звітності,
які потрапили в складні життєві контрольнообставини,
кандидатів
в координаційна
усиновлення, прийомних батьків робота
та батьків - вихователів

01.11.30.11.2016

А.Войтович
М.Яворський

01.11.30.11.2016

А.Войтович
М.Яворський

01.11.30.11.2016

А.Войтович
М.Яворський

01.11.30.11.2016

А.Войтович
О.Досяк

01.11.30.11.2016

А.Войтович
О.Досяк
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19. Ведення Єдиного електронного
банку даних дітей – сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, дітей, що підлягають
усиновленню, дітей, які потрапили
в складні життєві обставини,
прийомних батьків та батьків вихователів

20. Здійснення
контролю
за
матеріальним
забезпеченням
дитячого будинку сімейного типу
в м.Добромиль, прийомної сім’ї
м.Старий Самбір, станом життя,
здоров’я, фізичного і психічного
розвитку вихованців та прийомної
дитини
21. Організація
обліку дітей, які
можуть бути усиновлені, осіб, які
бажають
усиновити
дитину
проведення
перевірок
за
дотриманням прав дітей після
усиновлення
22. Ведення реєстру житла та майна
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування
та
обліку нерухомого майна дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

На виконання
Закону України
«Про
забезпечення
організаційно –
правових умов
соціального
захисту дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування» та
наказу Мінсоц
політики
України
від
28.12.2015 року
№1256
На виконання
постанови
КМУ
від
26.04.2002р. №
564
та
постанови
КМУ
від
26.04.2002р
№565
На виконання
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
08.10.2008 року
№905
Здійснення
контролю
за
дотриманням
житлових
та
майнових прав
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

01.11.30.11.2016

А.Войтович
О.Досяк

До
10.11.2016

А.Войтович
О.Досяк

01.11.30.11.2016

А.Войтович
О.Досяк

01.11.30.11.2016

А.Войтович
О.Досяк
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23. Ведення реєстру громадських Виконання
благодійних
організацій,
які розпорядження
працюють в інтересах дітей
голови
Львівської
облдержадмініс
трації
від
06.12.2007 року
№1315
«Про
заходи, щодо
захисту прав та
законних
інтересів дітей
у
Львівській
області»
24. Організація роботи та надання З
метою
практичної допомоги органам виконання
місцевого самоврядування щодо Кодексу
виконання
заходів
у
сфері цивільного
цивільного захисту
захисту
України
25. Моніторинг
виконання На виконання
підприємствами
житлово
– постанови
комунального
господарства Національної
заходів з оснащення приладами комісії від
технологічного обліку
10.08.2012 року
№279
26. Моніторинг виконання органами З
метою
місцевого самоврядування питань виконання
дотримання законодавства щодо Протоколу
встановлення тарифів
№35 засідання
КМУ
від
22.05.2013 року
27. Моніторинг
проходження На виконання
опалювального сезону 2016-2017 розпоряджень
років
голови
облдержадмініс
трації та голови
райдержадмініс
трації
«Про
початок
опалювального
періоду»
28. Моніторинг виконання органами На виконання
місцевого самоврядування питань протокольного
дотримання законодавства щодо доручення
благоустрою населених пунктів та голови
поводження з ТПВ

До
10.11.2016

А.Войтович
О.Досяк

01.11.30.11.2016

І.Жук
А.Яворський

01.11.30.11.2016

І.Жук
Т.Зубальський

01.11.30.11.2016

І.Жук
Т.Зубальський

01.11.30.11.2016

І.Жук
Т.Зубальський

01.11.30.11.2016

І.Жук
Т.Зубальський
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29. Видача будівельних паспортів
забудови земельних ділянок

30. Видача містобудівних умов та
обмежень забудови земельної
ділянки

31. Видача
паспорту
прив’язки
тимчасової
споруди
для
провадження
підприємницької
діяльності

облдержадмініс
трації
На виконання
Закону України
«Про
регулювання
містобудівної
діяльності» та
наказу
міністерства
регіонального
розвитку,
будівництва та
житловокомунального
господарства
України
від
05.07.2011 року
№103
На виконання
Закону України
«Про
регулювання
містобудівної
діяльності» та
наказу
міністерства
регіонального
розвитку,
будівництва та
житловокомунального
господарства
України
від
07.07.2011 року
№109
На виконання
Закону України
«Про
регулювання
містобудівної
діяльності» та
наказу
міністерства
регіонального
розвитку,
будівництва та

01.11.30.11.2016

І.Жук
В.Попович

01.11.30.11.2016

І.Жук
В.Попович

01.11.30.11.2016

І.Жук
В.Попович
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32. Видача висновку про погодження
проекту
землеустрою
щодо
відведення земельної ділянки
33. Дотримання
норм
чинного
законодавства у сфері надання
адміністративних послуг

34. Запровадження надання через
ЦНАП адміністративних послуг
згідно прийнятого розпорядження
голови райдержадміністрації від
12.09.2016 року №334/01-04 «Про
затвердження
переліку
адміністративних
послуг,
які
надаються через ЦНАП при
Старосамбірській
райдержадміністрації»
35. Проведення
моніторингу
упорядкування
архівних
документів та приймання справ
управлінської документації на
державне зберігання

житловокомунального
господарства
України
від
20.10.2011 року
№244
На виконання
Земельного
Кодексу
України
На виконання
закону
України «Про
адміністративні
послуги», «Про
внесення змін
до
деяких
законодавчих
актів України
щодо
спрощення
умов ведення
бізнесу
(дерегуляція)»,
нормативноправових актів
Кабінету
Міністрів
України
Виконання
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від
16.05.2014р.
№523-р

01.11.30.11.2016

І.Жук
В.Попович

01.11.30.11.2016

І.Жук
С.Аркатова

01.11.30.11.2016

І.Жук
С.Аркатова

На виконання 01.11.розпорядження 30.11.2016
голови
райдержадмініс
трації
від
23.07.2014 року
№190/01-04

М.Год
Н.Карвацька
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V. Підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації (підготовка звітів)
-

-

1.

Комісійні виїзди за зверненнями З
метою
громадян
щодо
дотримання надання
будівельних норм і правил при правової
забудові територій
допомоги
громадянам з
питань
забудови
територій
Надання практичної допомоги З
метою
сільськогосподарським
забезпечення
підприємствам
з питань виконання
розвитку
галузі рослинництва цільових
тваринництва,
розвитку Програм
фермерства
Виїзд у населені пункти району з Виконання
питань роботи
пунктів
по цільових
штучному осіменінню.
Програм
Проведення зустрічних перевірок На виконання
по підприємствах, організаціях, Наказу
установах, різних форм власності Мінпраці,
шляхом
запиту
або
із Мінфіну,
відвідуванням місця роботи
Мінекономіки,
Мін’юсту, ДПА
Організація роботи із соціальними З
метою
працівниками органів місцевого надання
самоврядування
практичної
допомоги
в
роботі
Виїзди в Народні Доми з метою З
метою
надання практичної та методичної покращення
допомоги в роботі
роботи
Народних
домів
Участь в операціях з метою Виконання
профілактики бездоглядності та Закону України
безпритульності
серед
дітей: «Про органи і
,,Діти вулиці ”, ,,Вокзал ”,
служби
у
Всеукраїнського рейду ,,Урок ” на справах дітей
території:
та спеціальні
- Великосільської сільської ради; установи для
- Терлівської сільської ради
дітей»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VІ. Проведення перевірок, надання практичної допомоги
01.11.30.11.2016

І.Жук
В.Попович

10.11.2016

І.Жук
Я.Курій

08.11.2016

І.Жук
Я.Курій

25.11.2016

А.Войтович
Г.Павлечко

25.11.2016

А.Войтович
Г.Павлечко

01.11.30.11.2016

А.Войтович
П.Юрчик

А.Войтович
О.Досяк

03.11.2016
25.11.2016
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8.

9.

Проведення
перевірок
місць
концентрації дітей, ведення обліку
дітей,
що
проживають
у
неблагополучних
сім’ях,
проведення
профілактичної
роботи з дітьми з метою
запобігання
вчинення
ними
правопорушень
Проведення
перевірки
умов
проживання дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах та
індивідуальної
профілактичної
роботи з дітьми, які виховуються в
сім’ях, батьки яких не виконують
своїх обов’язків щодо виховання
дітей

10. Проведення перевірки виховної
роботи в навчальних закладах
району:
- Скелівський НВК
- Білицька ЗСШ І-ІІ ст.

11. Проведення
перевірки
умов
проживання дітей – сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
та
їх
опікунів
піклувальників

12. Проведення
перевірок,
щодо
забезпечення
збереження
житлових та майнових прав дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

Виконання
До
розпорядження 30.11.2016
голови
райдержадмініс
трації від 21
січня 2011 року
№18/01-01

А.Войтович
О.Досяк

Організація
правового
соціальнопсихологічного
консультуванн
я дітей та їх
батьків.
Ведення
профілактичної
роботи
Здійснення
контролю за
організацією
виховної роботи
у навчальних
закладах усіх
форм власності
Здійснення
контролю за
станом
утримання та
виховання
дітей – сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування в
сім’ях опікунів
та
піклувальників
Здійснення
контролю
за
дотриманням
житлових
та
майнових прав
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених

А.Войтович
О.Досяк

До
30.11.2016

А.Войтович
О.Досяк
18.11.2016
29.11.2016

До
30.11.2016

А.Войтович
О.Досяк

До
30.11.2016

А.Войтович
О.Досяк
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13. Проведення
соціального
інспектування,
контролю
за
станом
фінансування
та
функціонування:
- дитячого будинку сімейного
типу м.Добромиль;

- прийомної сім’ї м.Старий Самбір

14. Проведення перевірок трудового
законодавства щодо неповнолітніх
на підприємствах, в установах та
організаціях

15. Проведення
перевірки
у
Тершівській сільській раді
за
здійсненням органами місцевого
самоврядування
делегованих
повноважень органів виконавчої
влади
16. Надання практичної допомоги
органам
місцевого
самоврядування, підприємствам,
установам та організаціям району
щодо проведення навчань та
тренувань з цивільного захисту

батьківського
піклування
Здійснення
контролю
за
дотриманням
прав
дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
вихованців
дитячих
будинків
сімейного типу
Здійснення
контролю
за
дотриманням
законодавства
про
працю
дітей
на
підприємствах,
в установах та
організаціях
усіх
форм
власності
Виконання
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
09.03.1999 року
№339
З
метою
виконання
Плану
проведення
навчань
та
тренувань з ЦЗ
сільських рад,
на
підприємствах,
в установах і
організаціях
району у 2016
році

А.Войтович
О.Досяк

11.11.2016

23.11.2016

До
30.11.2016

А.Войтович
О.Досяк

17.11.2016

М.Год
В.Следзевич

01.11.30.11.2016

І.Жук
А.Яворський

20
17. Надання методичної та практичної
допомоги
установам,
підприємствам, організаціям при
упорядкуванні документів

М.Год
Н.Карвацька

18. Надання
допомоги
ОСББ

І.Жук
Т.Зубальський

1.

2.

3.

4.

з

З
метою 01.11.підготовки
30.11.2016
справ
для
архівного
зберігання
консультативної З
метою 01.11.питань створення виконання
30.11.2016
Закону України
«Про
об’єднання
співвласників
багатоквартирн
ого будинку»
VІІ. Наради, семінари, навчання тощо

Нарада з керівниками управлінь,
відділів, структурних підрозділів
райдержадміністрації,
працівниками апарату
Проведення семінарів, навчань з
головними
розпорядниками
(розпорядниками нижчого рівня)
коштів
районного бюджету,
головними
бухгалтерами,
селищних і сільських рад
та
іншими учасниками бюджетного
процесу
щодо
особливостей
формування місцевих бюджетів
на 2016 рік, у тому числі у
форматі
програмно-цільового
методу бюджетування
Проведення нарад з субєктами
надання адміністративних послуг
щодо забезпечення надання послуг
через ЦНАП

Оперативне
вирішення
проблем
в
роботі
З
метою
надання
практичної
допомоги
в
роботі
та
покращення
якості подання
бюджетних
запитів

01.11.30.11.2016

І.Жук
А.Войтович
М.Год

01.11.30.11.2016

І.Жук
Л.Петрівська

Обговорення
проблемних
питань
щодо
надання
адміністративн
их послуг та
шляхів
їх
вирішення
Нарада
з
питань
ліквідації На виконання
заборгованості за енергоносії протоколу
підприємствами
житлово
– наради
комуналь ного господарства
заступника
голови
облдержадмініс
трації
від
17.12.2013 року

01.11.30.11.2016

І.Жук
С.Аркатова

04.11.2016
21.11.2016

І.Жук
Т.Зубальський
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5.

Нарада з питань дотримання З
метою
чинного законодавства у сфері покращення
поводження з ТПВ
санітарного
стану району
6. Навчання-семінар з головами та Надання
секретарями сільських, селищних, методичної
міських рад
допомоги
в
роботі
7. Засідання
школи
молодого Відповідно до
вчителя
географії
на
базі плану роботи
Надибської ЗСШ І-ІІ ст.
районного
інформаційнометодичного
центру
8. Семінар
вихователів, Відповідно до
музкерівників
дошкільних плану роботи
навчальних закладів, навчально- районного
виховних комплексів
інформаційнометодичного
центру
9. Семінар
керівників Відповідно до
загальноосвітніх
навчальних плану роботи
закладів І-ІІ ст.
районного
інформаційнометодичного
центру
10. Засідання
школи
молодого Відповідно до
вчителя історії на базі Ясенице- плану роботи
Замківської ЗСШ І-ІІ ст.
районного
інформаційнометодичного
центру
11. Засідання
школи
молодого Відповідно до
вчителя початкових класів на базі плану роботи
Стрілківської школи-інтернату
районного
інформаційнометодичного
центру
12. Нарада з працівниками культури Надання
району
методичної
допомоги
в
роботі

10.11.2016
24.11.2016

І.Жук
Т.Зубальський

29.11.2016

М.Год
В.Следзевич

09.11.2016

А.Войтович
М.Яворський

17.11.2016

А.Войтович
М.Яворський

22.11.2016

А.Войтович
М.Яворський

22.11.2016

А.Войтович
М.Яворський

22.11.2016

А.Войтович
М.Яворський

24.11.2016

А.Войтович
П.Юрчик
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13. Засідання
школи
вчителя хімії, біології

молодого Відповідно до
01.11.А.Войтович
плану роботи
30.11.2016
М.Яворський
районного
інформаційнометодичного
центру
VІІІ. Засідання колегій структурних підрозділів районної державної адміністрації
1.

Засідання Колегії відділу культури
райдержадміністрації з питання:
«Про
культурно-просвітницьку
роботу
Народних
домів
і
бібліотек»:
- у Новоміській сільській раді

З
метою
А.Войтович
проведення
П.Юрчик
аналізу роботи
працівників
Народних
домів
та 29.11.2016
бібліотек
ІХ. Основні організаційно – масові заходи, проведення яких забезпечується районною
державною адміністрацією або за її участю
1. Участь районних команд у ХХV З
метою 01.11А.Войтович
спортивних іграх Львівщини серед популяризації
30.11.2016
С.Маковський
міст та районів області, в здорового
навчально – тренувальних зборах способу життя
для підготовки в чемпіонаті
області з футболу
2. Творча акція «Подаруй бібліотеці З
метою 01.11А.Войтович
книгу»
поповнення
30.11.2016
П.Юрчик
бібліотечного
фонду
3. Чемпіонат району з футболу серед З
метою 06.11.2016
А.Войтович
сільських, селищних рад (І-ІІ ліга) популяризації
С.Маковський
здорового
способу життя
4. Урочистості
на
відзначення Виховання
01.11.2016
А.Войтович
чергової річниці утворення ЗУНР патріотичного
П.Юрчик
духу
Показ документального фільму української
«ЗУНР
як
це
було…» молоді
(Старосамбірський
історикокраєзнавчий музей)
5. Проведення
окружних
та Відповідно до 01.11.А.Войтович
районних етапів ІV Міжнародного плану роботи 30.11.2016
М.Яворський
мовно-літературного
конкурсу Департаменту
ім.Т.Шевченка
освіти і науки
облдержадмініс
трації
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6.

7.

8.

9.

Заходи
з
відзначення
Дня
української писемності та мови:
«Українська мова! Не загинула
вона у течії віків» (свято мови,
виставки літератури, вікторини)
Проведення ІІ етапу предметних
олімпіад із базових дисциплін

З
метою 06.11.підвищення
09.11.2016
знання рідної
мови

А.Войтович
П.Юрчик

12.11.30.11.2016

А.Войтович
М.Яворський

Організація
і
проведення
святкування
Дня
працівника
сільського господарства
Чемпіонат району з волейболу

Участь
шкіл
району
відповідно до
плану роботи
районного
інформаційнометодичного
центру
З метою
відзначення
свята
З
метою
популяризації
здорового
способу життя
Вивчення
сторінок історії

18.11.2016

І.Жук
Я.Курій

19.11.30.11.2016

А.Войтович
С.Маковський

21.11.2016

А.Войтович
П.Юрчик

20.11.26.11.2016

А.Войтович
П.Юрчик
М.Яворський

10. Цикл заходів до Дня Гідності і
Свободи «Прагнення до свободи»
(книжкові
виставки,
уроки
історичної
пам’яті,
бесіди,
перегляди, тематичні полиці)
11. Цикл заходів до Дня пам’яті жертв Вшанування
Голодоморів: «Україна в жаху жертв
заніміла, почувши правду про голодомору
голодомор»
(книжковоілюстративні виставки, перегляди
літератури,
папки
газетних
вирізок,
виставка
в
Старосамбірському
історикокраєзнавчому музеї)
Відзначення Дня пам’яті жертв
Голодоморів:
«Україна пам’ятає, світ визнає»

26.11.2016

______________________________________________

