ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
райдержадміністрації
22 березня 2019 року№101/01-04

№
з/п

ПЛАН
роботи Старосамбірської районної державної адміністрації
на ІІ квартал 2019 року
Зміст заходу
Обґрунтування Термін
Відповідальні
необхідності
виконанн виконавці
здійснення
я
заходу
І . Засідання Колегії Старосамбірської райдержадміністрації:

1.
ІІ. Засідання консультативно – дорадчих органів райдержадміністрації
1.

Засідання районної комісії з
вирішення майнових питань, що
виникають
у
процесі
реформування аграрного сектора
економіки

2.

Засідання районної комісії з
питань погашення заборгованості
із заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат
Засідання опікунської ради при З
метою
Старосамбірській
забезпечення
райдержадміністрації
захисту
недієздатних
осіб
Засідання комісії з питань захисту Координація дій
прав дитини Старосамбірської щодо
райдержадміністрації
соціального
захисту
дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

3.

4.

З
мето
вирішення
майнових
питань
при
реформуванні
аграрного
сектора
Сприяння
в
роботі,
пошук
шляхів ліквідації
заборгованості

01.04І.Грись
30.06.2019 Я.Курій

01.04І.Грись
30.06.2019 С.Цебак

01.04І.Грись
30.06.2019 С.Цебак

До
І.Грись
30.04.2019 Т.Сич
31.05.2019
30.06.2019

2
5.

Засідання
архітектурно
–
містобудівної ради з питань
розгляду
містобудівної
документації

6.

Засідання комісії із соціального
страхування
Старосамбірської
районної державної адміністрації

7.

Засідання
комісії
по
врегулюванню
майнових
відносин, що виникають в процесі
реформування аграрного сектора
економіки

8.

Засідання Координаційної ради з
питань
розвитку
сімейної
медицини

9.

Засідання комісії з питання
розгляду заяв громадян щодо
призначення житлових субсидій та
державних
допомог
малозабезпеченим сім’ям

10. Засідання
експертної
архівного
райдержадміністрації

З
метою
розгляду,
надання
пропозицій
та
погодження
містобудівної
документації
Контроль
за
правильним
нарахуванням та
своєчасною
виплатою
матеріального
забезпечення
застрахованим
особам
Виконання
вимог
Указів
Президента
та
Постанов уряду
з
питань
врегулювання
майнових
відносин в АПК
З
метою
покращення
якості надання
медичної
Соціальний
захист
малозабезпечених
мешканців
району

01.04Р.Пупа
30.06.2019 В.Попович

01.04М.Год
30.06.2019 С.Кедьо

01.04Р.Пупа
30.06.2019 Я.Курій

03.04.2019 Р.Пупа

10.04.2019 С.Цебак
19.04.2019
10.05.2019
22.05.2019
12.06.2019
20.06.2019
комісії З
метою 15.04.2019 Н.Карвацька
відділу погодження
20.05.2019
Положень про 18.06.2019
ЕК, Положень
про
архів,
номенклатур
справ,
інструкцій
з
діловодства,
описів
про
результати
впорядкування
документів
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11. Засідання комісії для визначення
переліку
сільськогосподарських
підприємств, які мають право на
отримання бюджетних коштів
згідно затверджених Програм з
обласного бюджету на 2019 рік та
часткової
компенсації
з
державного бюджету
12. Засідання
комісії
з
питань
техногенно-екологічної безпеки та
НС

З метою надання 25.04.2019 Р.Пупа
фінансової
23.05.2019 Я.Курій
підтримки
с/г 20.06.2019
товаровиробник
ам

13. Засідання спостережної комісії
при
Старосамбірській
райдержадміністрації

29.04.2019 Р.Пупа
31.05.2019 С.Лесик
27.06.2019

14. Засідання
комісії
з
питань
упорядкування обліку юридичних
осіб
15. Засідання Координаційної ради з
питань запобігання поширенню
ВІЛ – інфекції СНІДу
16. Засідання Координаційної ради з
питань сім’ї та охорони дитинства

17.

Засідання Координаційної ради
Старосамбірської
райдержадміністрації з питань
дітей

18. Засідання координаційної ради з
питань
сімейної
гендерної
політики, насильства в сім’ї та
протидії торгівлі людьми при
райдержадміністрації
19. Засідання Координаційної ради з
питань
розвитку
духовності,
захисту моралі та формування
здорового способу життя громадян
при Старосамбірській районній
державній адміністрації

З метою захисту
громадян
від
надзвичайних
ситуацій
Здійснення
нагляду
за
особами,
які
звільнилися
з
місць
позбавлення волі
З
метою
контролю
за
обліком
юридичних осіб
З
метою
запобігання
захворюваності
на СНІД
З
метою
забезпечення
захисту сімей з
дітьми
З
метою
координації дій
щодо
соціального
захисту дітей
Забезпечення
попередження
насильства
в
сім’ї

25.04.2018 Р.Пупа
23.05.2018 А.Яворський
20.06.2018

16.05.2019 Р.Пупа
М.Масляк

03.06.2019 Н.Багряк

12.06.2019 І.Грись
С.Цебак

13.06.2019 Т.Сич

14.06.2019 Р.Пупа
М.Маник

З
метою 18.06.2019 І.Бегей
пропаганди
серед населення
здорового
способу життя
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20. Засідання районної комісії з
питань розрахунків за спожиті
енергоносії
21. Засідання
комісії
з
питань
розвитку
підприємництва
у
Старосамбірському районі

Сприяння
19.06.2019 Р.Пупа
погашенню
В.Головчак
заборгованості
З
метою 20.06.2019 Р.Пупа
вирішення
М.Масляк
питань розвитку
підприємництва
в районі
З
метою 25.06.2019 Р.Пупа
контролю
за
М.Масляк
дотриманням
законодавства
щодо
охорони
лісів

22. Засідання постійно – діючої
комісії для розгляду питань
охорони
лісів, використання,
збереження та відтворення лісових
ресурсів,
діяльності
об”єктів
обробки деревини на території
району
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
1. Аналіз виконання
показників З
метою 01.04Р.Пупа
Програми
соціально
– прийняття
30.06.2019 М.Масляк
економічного
і
культурного ефективних
розвитку району у І кварталі 2019 управлінських
року
рішень
щодо
виконання
Програми
2. Проведення
аналізу
рівня З
метою 01.04.Р.Пупа
заробітної плати на підприємствах недопущення
30.06.2019 М.Масляк
і організаціях району
виникнення
заборгованості із
заробітної плати
3. Проведення
аналізу
стану З
метою 01.04.Р.Пупа
надходжень податків до бюджетів наповнення
30.06.2019 М.Масляк
усіх рівнів
бюджету
4. Організація виконання програм З
метою 01.04.Р.Пупа
розвитку
Старосамбірського покращення
30.06.2019 М.Масляк
району
соціально
–
економічного
розвитку району
5. Підготовка
інформації
про З
метою До
Р.Пупа
підсумки соціально-економічного прийняття
10.04.2019 М.Масляк
і культурного розвитку району
ефективних
10.05.2019
управлінських
10.06.2019
рішень
щодо
виконання
Програми
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6.

Підготовка
інформації
про
будівництво
і
введення
в
експлуатацію
об’єктів
промислового
виробництва та
інженерно-транспортної
інфраструктури
Підготовка інформації про хід
виконання заходів місцевих та
регіональних програм розвитку
малого
і
середнього
підприємництва

З
метою До
Р.Пупа
покращення
03.04.2019 М.Масляк
соціально03.05.2019
економічного
03.06.2019
розвитку району

Наповнення державного реєстру
об”єктів державної власності та
поновлення інформації
9. Аналіз
внесення
даних
бюджетними установами даних в
систему щоденного моніторингу
енергоносіїв UMUNI.COM
10. Підготовка
інформації
про
здійснення
допорогових
закупівель
бюджетними
установами
11. Узагальнення
інформації про
звернення
органів
місцевого
самоврядування
з
питань
пасажирських перевезень

До
Р.Пупа
10.04.2019 М.Масляк

7.

8.

12. Підготовка моніторингу цін на
основні продовольчі товари на
території району

З
метою
прийняття
ефективних
управлінських
рішень
щодо
виконання
Програми
З
метою
упорядкування
реєстру
З
метою
дотримання
лімітів
споживання
З
метою
формування
зведеної
інформації
З
метою
покращення
надання
пасажирських
послуг
населенню
району
З метою аналізу
та
прогнозування
цін на ринку
товарів
та
послуг,
планування для
здійснення
закупівель
та
плану
економічної
діяльності

До
Р.Пупа
20.04.2019 М.Масляк

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 М.Масляк

До
10.04.2019
10.05.2019
10.06.2019
До
10.04.2019
10.05.2019
10.06.2019

Р.Пупа
М.Масляк

Р.Пупа
М.Масляк

До
Р.Пупа
10.04.2019 М.Масляк
20.04.2019
31.04.2019
10.05.2019
20.05.2019
31.05.2019
10.06.2019
20.06.2019
30.06.2019
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13. Підготовка інформації про стан
освоєння коштів на об’єктах
будівництва за рахунок коштів
ДФРР,
бюджету
розвитку
обласного бюджету, обласного
бюджету
на
реалізацію
мікропроектів
14. Формування пропозицій з ремонту
автомобільних доріг загального
користування

15. Проведення
роботи
щодо
легалізації робочих місць в районі

16. Вдосконалення
організаційнометодичної
роботи
по
покращенню соціальних послуг
малозабезпечених осіб
17. Організація
роботи
підтримки
сільськогосподарських
підприємств

щодо
діючих

18. Організація
роботи
щодо
забезпечення
високо
репродукційним
насіннєвим
матеріалом сільськогосподарських
підприємств
19. Організація
роботи
щодо
оформлення
документів
на
отримання
спеціальної дотації
фізичними особами за утримання
4 і більше корів молочного
напряму продуктивності
20. Підготовка
матеріалів
щодо
здійснення
інформаційнопропагандистської, рекламної та
видавничої діяльності у галузі
туризму, відпочинку

З
метою 01.04.Р.Пупа
покращення
30.06.2019 М.Масляк
соціально
–
економічного
розвитку району

З
метою
покращення
стану
автомобільних
доріг
На
виконання
листа ОДА від
30.03.2006 року
№ 12- 2904
З
метою
виконання листа
Мінпраці
від
19.09.2006 року
№ 345
З
метою
забезпечення
виконання
цільових
Програм
З
метою
забезпечення
виконання
цільових
Програм
З
метою
забезпечення
виконання
цільових
Програм

Пропаганда та
популяризація
Старосамбірщин
и
як
туристичного
регіону
21. Розроблення нових туристично- Розширення
екскурсійних
маршрутів мережі
територією району
туристичних
маршрутів

20.04.2019 Р.Пупа
20.05.2019 М.Масляк
20.06.2019

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 С.Цебак

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 С.Цебак

01.04.Р.Пупа
30.06.2018 Я.Курій

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 Я.Курій

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 Я.Курій

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 П.Юрчик

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 П.Юрчик
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22. Ведення
туристичної
району

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 П.Юрчик

23.

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 П.Юрчик

24.

25.

26.

обліку
об‘єктів Впорядкування
інфраструктури бази даних по
об‘єктах
туристичної
інфраструктури
району
Виконання «Програми проведення З
метою
урочистих та святкових заходів, належного
фестивалів, конкурсів на території проведення
Старосамбірського району у 2018 урочистих
та
році
за
участю святкових
райдержадміністрації,
районної заходів,
ради, відділу культури, органів фестивалів,
місцевого самоврядування»
конкурсів
Виконання районної Програми Створення умов
«Мистецька
освіта для
розвитку
Старосамбірщини на 2016 – 2020 естетичного
роки»
виховання
- збереження та розвиток мережі підростаючого
шкіл естетичного виховання
покоління
Виконання «Програми розвитку Виконання
інфраструктури та туризму в туристичноСтаросамбірському районі на рекреаційних
2018-2023 роки»:
програм,
- розширення
туристичної розвиток
мережі,
вдосконалення
її туристичноінфраструктури;
рекреаційної
- виготовлення
рекламних сфери району
носіїв (банерів, буклетів, брошур,
листівок, календариків);
- розвиток спеціалізованих форм
туризму
(екологічний,
геологічний,
патріотичнокраєзнавчий)
Проведення
соціального Здійснення
інспектування,
контролю
за контролю
за
станом фінансування дитячого дотриманням
будинку сімейного типу м. Добро прав дітей-сиріт
миль, прийомної сім’ї м.Старий та
дітей,
Самбір
позбавлених
батьківського
піклування
вихованців
дитячих
будинків
сімейного типу

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 П.Юрчик

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 П.Юрчик

До
Р.Пупа
25.04.2019 О.Досяк
23.05.2019
20.06.2019
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27. Моніторинг
виконання Виконання
протипаводкових
заходів
на Загальнодержав
водних об’єктах району
ної
цільової
програми
розвитку
водного
господарства та
екологічного
оздоровлення
басейну
річки
Дніпро на період
до 2021 року
28. Затвердження
та
проведення Реалізація
заходів щодо захисту соціальних Конвенції ООН
прав дітей
про права
дитини на 20152019 роки
29. Виконання
заходів
щодо Реорганізація
модернізації
мережі навчальних
загальноосвітніх
навчальних закладів
у
закладів району на 2019-2020 навчальнонавчальний рік
виховні
комплекси
з
метою
виконання
Державної
програми
розвитку
дошкільної
освіти на період
до 2018 року
30. Проведення
моніторингу
за З
метою
виконанням заходів реформування покращення
та розвитку сфери житлово- стану житловокомунального
господарства комунального
Старосамбірського району
господарства
району
31. Проведення
моніторингу
за Для визначення
виконанням заходів Програми по напрямків
забезпеченню
містобудівною реалізації
документацією Старосамбірського державної
району на 2019 рік та Програми політики у сфері
охорони культурної спадщини і містобудування,
збереження
історичного забезпечення
середовища
на
території населених
Старосамбірського району на 2019 пунктів якісною
рік
містобудівною
документацією

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 А.Яворський

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 Н.Багряк

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 Н.Багряк

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 Т.Зубальський

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 В.Попович
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32. 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
зонування територій, детальні
плани територій);
- забудови та іншого використання
територій
33. Проведення
моніторингу
за
виконанням заходів «Програми
здійснення
контролю
за
наявністю,
станом і рухом
документів НАФ на 2015-2019
роки»
34. Забезпечення
одержання
адміністративних
послуг
суб’єктам звернень в приміщенні
Центру надання адміністративних
послуг, та послуг дозвільного
характеру

На
виконання 01.04.Р.Пупа
Законів України 30.06.2019 В.Попович
«Про
регулювання
містобудівної
діяльності»,
«Про
основи
містобудування»
та
інших
нормативноправових актів
України

35. Підготовка
пропозицій
щодо
удосконалення
процедури
надання адміністративних послуг

До
Р.Пупа
25.04.2019 С.Аркатова
25.05.2019
25.06.2019

36. Інформування суб’єктів звернень
про порядок та умови отримання
адміністративних послуг в центрі
надання адміністративних послуг
через засоби масової інформації та
веб-сайт райдержадміністрації

З
метою 01.04.М.Год
налагодження та 30.06.2019 Н.Карвацька
покращення
руху документів

Отримання
послуг
громадянами,
юридичними
особами
в
одному
приміщені
в
найкоротший
термін та за
мінімальну
кількість
відвідування
Покращення
якості надання
адміністративни
х
послуг
та
дозвільних
послуг
Доведення чіткої
та
необхідної
інформації про
адміністративні
послуги
які
надаються
в
ЦНАПі

01.04.Р.Пупа
30.06.2018 С.Аркатова

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 С.Аркатова
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37. Робота
адміністраторів
в
електронній
системі
надання
адміністративних послуг «Галерея
послуг»Львівської
області
та
реєстрах Міністерства юстиції

Прозорість
та 01.04.Р.Пупа
відкриття
30.06.2019 С.Аркатова
надання
адміністративни
х
послуг
органами
виконавчої
влади
38. Оновлення інформації в розділі З метою надання 01.04.Р.Пупа
«Центр надання адміністративних доступної
30.06.2019 С.Аркатова
послуг» на офіційному веб- сайті інформації про
райдержадміністрації
адміністративні
послуги
39. Забезпечення виконання заходів Підвищення
01.04.Р.Пупа
«Програми розвитку фізичної рівня охоплення 30.06.2019 С.Маковський
культури та спорту на 2017-2022 жителів району
роки у Старосамбірському районі» фізкультурнооздоровчою та
спортивномасовою
роботою
40. Забезпечення виконання заходів
Створення
01.04.Р.Пупа
«Програми розвитку молодіжної сприятливих
30.06.2019 С.Маковський
політики у Старосамбірському умови
для
районі на 2017-2022 роки»
соціального
становлення та
розвитку дітей
та
молоді,
формування
національної
свідомості,
здорового
способу життя.
ІУ. 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. Ініціювання питання перед ПФ, Виконання
27.06.2019 Р.Пупа
податковою службою району з вимог
Указів
Я.Курій
метою
сплати
боргових Президента
зобов”язань
про
ініціювання №667
від
ліквідації
недіючих 06.06.2000р,
сільськогосподарських
№1348
від
підприємств
19.12.2000р
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2.

Надання методичної та практичної
допомоги сільськогосподарським
товаровиробникам
для
завершення процесу врегулювання
майнових
відносин
в
реорганізованих підприємствах

3.

Організація виконання заходів
Програми діяльності Уряду

4.

Організація виконання Програми
соціально-економічного
та
культурного розвитку Львівської
області на 2019 рік (в частині, що
стосується
Старосамбірського
району)

5.

Організація виконання Програми
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
Старосамбірського району на 2019
рік

6.

Організація виконання рішень
сесії Старосамбірської районної
ради

7.

Забезпечення виконання вимог
законодавства щодо призначення
грошових виплат і компенсацій

Виконання
вимог
Указів
Президента
№1529
від
03.12.1999р,
№62
від
28.01.01р., №694
від 08.08.02р. та
№774
від
27.08.02р.
З
метою
виконання
постанов
Кабінету
Міністрів
України
З
метою
виконання
рішень
сесії
обласної ради,
розпоряджень
голови
облдержадмініст
рації
З
метою
виконання
рішень
сесії
районної ради,
розпоряджень
голови
райдержадмініст
рації
З
метою
належного
реагування
та
виконання
рішень сесії
На
виконання
Постанови КМУ
від
24.02.2003
№250,
Закону
України
«Про
державну
допомогу сім’ям
з дітьми»

23.04.2019 Р.Пупа
21.05.2019 Я.Курій
25.06.2019

01.04Р.Пупа
30.06.2019 М.Масляк

01.04Р.Пупа
30.06.2019 М.Масляк

01.04Р.Пупа
30.06.2019 М.Масляк

01.04Р.Пупа
30.06.2019 М.Масляк

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 С.Цебак
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Забезпечення проведення звірок з На
виконання
організаціями
–
надавачами наказів
комунальних послуг
Мінпраці,
Мінфіну,
Мінекономіки
Поповнення Єдиного державного На
виконання
автоматизованого
реєстру постанови КМУ
пільговиків
від
29.01.2003
року № 117
Організація роботи по збору та На
виконання
видачі посвідчень багатодітних Закону України
сімей та дітей
«Про
охорону
дитинства»
Організація
роботи
щодо З
метою
комунікації з демобілізованими вирішення
учасниками АТО
соціальних
проблем
Виконання невідкладних заходів На виконання
щодо функціонування та розвитку указу
освіти в районі
Президента
України від
04.07.2005 року
№ 1013
Виконання
заходів
щодо Указ Президента
національно-патріотичного
України від
виховання дітей та молоді
12.06.2015 р. №
334

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 С.Цебак

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 С.Цебак

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 С.Цебак

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 С.Цебак

01.04Р.Пупа
30.06.2019 Н.Багряк

01.04Р.Пупа
30.06.2019 Н.Багряк

14. Виконання
заходів
щодо
виконання Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року

Указ Президента 01.04Р.Пупа
України від
30.06.2019 Н.Багряк
25.06.2013 р. №
344

15. Контроль за своєчасністю оплати
праці працівникам освіти та
соціальний захист педагогічних
працівників

З
метою 01.04Р.Пупа
виконання ст.57 30.06.2019 Н.Багряк
Закону України
«Про освіту»
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16. Ведення обліку та особових справ
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей,
які
опинилися
у
складних
життєвих обставинах, кандидатів
в
усиновлювачі,
прийомних
батьків,
батьків-вихователів,
опікуни
та
піклувальники
патронатних вихователів

17. Ведення обліку кандидатів в
усиновлювачі, прийомних батьків,
батьків-вихователів, опікунів та
піклувальників
патронатних
вихователів

18. Ведення Єдиного електронного
банку дітей-сиріт
та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах,
кандидатів
в
усиновлювачі,
прийомних
батьків,
батьківвихователі

На виконання
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 24
вересня 2008
року №866,
наказу
Мінсоцполітики
України від
20.01.2014 №27
Ведення
статистичної
звітності,
контрольно –
координаційна
робота
На виконання
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 24
вересня 2008
року №866,
наказу
Мінсоцполітики
України від
20.01.2014 №27.
Ведення
статистичної
звітності,
контрольно –
координаційна
робота
На
виконання
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
24.09.
2008
№866,
наказів
Мінсоцполітики
України
від
28.12.2015
№1256,
від
01.07.2016 №717

01Р.Пупа
30.04.2019 О.Досяк
0131.05.2019
0130.06.2019

01Р.Пупа
30.04.2019 О.Досяк
0131.05.2019
0130.06.2019

01Р.Пупа
30.04.2019 О.Досяк
0131.05.2019
0130.06.2019
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19. Організація
обліку дітей, які
можуть бути усиновлені, осіб, які
бажають
усиновити
дитину
проведення
перевірок
за
дотриманням прав дітей після
усиновлення
20. Ведення реєстру житла та майна
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування
та
обліку нерухомого майна дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

На
виконання 01.04.Р.Пупа
постанови
30.06.2019 О.Досяк
Кабінету
Міністрів №905
від 08.10.2008

21. Підготовка
висновків
про
дотримання прав дитини на дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування та дітей,
які
опинилися
у
складних
життєвих обставинах, звітів про
стан виховання, утримання і
розвитку дітей в дитячому
будинку сімейного типу м.
Добромиль та прийомній сім'ї м.
Старий Самбір

До
Р.Пупа
30.04.2019 О.Досяк
31.05.2019
30.06.2019

На
виконання
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
24.09.
2008
№866.
Здійснення
контролю
за
дотриманням
житлових
та
майнових прав
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
На
виконання
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
24.09.
2008
№866.
Здійснення
контролю
за
станом
утримання
та
виховання дітей
– сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

До
Р.Пупа
30.04.2019 О.Досяк
До
31.05.2019
До
30.06.2019
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22. Організація
роботи
щодо
підготовки індивідуальних планів
соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування та дітей, які опинилися
у складних життєвих обставинах
на період з 1 січня до 31 грудня
2019 року

23. Організація роботи та надання
практичної допомоги органам
місцевого самоврядування щодо
виконання
заходів
у
сфері
цивільного захисту
24. Моніторинг
виконання
підприємствами ЖКГ заходів з
енергозбереження

25. Моніторинг
виконання
підприємствами ЖКГ заходів з
оснащення
приладами
технологічного обліку

26. Моніторинг виконання органами
місцевого самоврядування питань
дотримання законодавства щодо
встановлення тарифів

27. Видача висновку про погодження
проекту
землеустрою
щодо
відведення земельної ділянки

На
виконання
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
24.09.
2008
№866.
Координація дій
щодо
соціального
захисту
дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
З
метою
виконання
Кодексу
цивільного
захисту України
На виконання
розпорядження
КМУ «Про
програми
підвищення
енергоефективно
сті»
З
метою
виконання
Постанови
Національної
комісії
від
10.08.2012 року
№279
З
метою
виконання
Протоколу №35
засідання КМУ
від
22.05.2013
року
На
виконання
Земельного
Кодексу України

До
Р.Пупа
30.04.2019 О.Досяк
31.05.2019
30.06.2019

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 А.Яворський

01.05Р.Пупа
30.06.2019 Т.Зубальський

01.05.Р.Пупа
30.06.2019 Т.Зубальський

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 Т.Зубальський

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 В.Попович
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28. Видача будівельних паспортів На
виконання
забудови земельних ділянок
Закону України
«Про
регулювання
містобудівної
діяльності”
та
наказу
міністерства
регіонального
розвитку,
будівництва та
житловокомунального
господарства
України
від
05.07.2011 року
№103
29. Видача містобудівних умов та На
виконання
обмежень забудови земельної Закону України
ділянки
«Про
регулювання
містобудівної
діяльності”
та
наказу
міністерства
регіонального
розвитку,
будівництва та
житловокомунального
господарства
України
від
07.07.2011
№109
30. Видача
паспорту
прив’язки
тимчасової
споруди
для
провадження
підприємницької
діяльності

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 В.Попович

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 В.Попович

На
виконання 01.04.Р.Пупа
Закону України 30.06.2019 В.Попович
«Про
регулювання
містобудівної
діяльності”
та
наказу
міністерства
регіонального
розвитку,
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31. Дотримання
норм
чинного
законодавства у сфері надання
адміністративних послуг та послуг
дозвільного характеру.

32. Підготовка
інформації
про
виконання зведеного бюджету
району за І квартал 2019 року

33. Подання проектів розпоряджень
голови
райдержадміністрації
щодо внесення змін до розпису
державного бюджету на 2019 рік
за КПКВК 7831010 “Здійснення
виконавчої влади у Старосамбірському
районі”
по
структурних
підрозділах
райдержадміністрації

будівництва та
житловокомунального
господарства
України
від
20.10.2011 року
№244
На виконання
закону України
«Про
адміністративні
послуги», «Про
дозвільну
систему у сфері
господарської
діяльності»,
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
З
метою
розгляду
виконання
показників
зведеного
бюджету району
та подання при
необхідності
пропозицій
щодо
збільшення
надходжень,
раціонального
використання
бюджетних
коштів
Відповідно до
положення про
фінансове
управління.

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 С.Аркатова

До
Р.Пупа
30.04.2019 Л.Петрівська

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 Л.Петрівська
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34. Моніторинг
стану виконання
місцевих
бюджетів району
протягом кварталу та підготовка
матеріалів
за результатами
аналізу для розгляду на нарадах
у голови райдержадміністрації

35. Проведення аналізу та підготовка
звіту про виконання районного
бюджету за І квартал 2019 року та
подання в райдержадміністрацію і
районну раду для розгляду
36. Підготовка проектів рішень та
проектів
розпоряджень
щодо
внесення змін до показників
районного
бюджету
Старосамбірського району
на
2019 рік
37. Проведення
Моніторингу
упорядкування
архівних
документів та передавання на
державне зберігання в архівному
відділі райдержадміністрації

З
метою
розгляду
виконання
показників
зведеного
бюджету району
та подання при
необхідності
пропозицій
щодо
збільшення
надходжень,
раціонального
використання
бюджетних
коштів
З
метою
виконання ст. 79
Бюджетного
Кодексу України

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 Л.Петрівська

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 Л.Петрівська

Відповідно
до 01.04.Р.Пупа
вимог
30.06.2019 Л.Петрівська
Бюджетного
кодексу України

На
виконання 01.04.М.Год
розпорядження
30.06.2019 Н.Карвацька
голови
райдержадмініст
рації
від
14.02.2017
№
37/01-04,
від
15.02.2017
№40/01-04
V. Підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації (підготовка звітів)

1.

Підготовка звіту про роботу На
виконання До
Р.Пупа
Старосамбірської
розпорядження
15.04.2019 М.Год
райдержадміністрації у І кварталі голови РДА від
В.Следзевич
2019 року
27.02.2018 року
№136/01-04

VІ. Проведення перевірок, надання практичної допомоги
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Комісійні виїзди за зверненнями З метою надання
громадян
щодо
дотримання правової
будівельних норм і правил при допомоги
забудові територій
громадянам
з
питань забудови
територій
Надання допомоги по веденню З
метою
бухгалтерського обліку головним належного
бухгалтерам
ведення
сільськогосподарських
первинного
підприємств
обліку
Надання практичної допомоги З
метою
сільськогосподарським
забезпечення
підприємствам
з питань виконання
розвитку
галузі рослинництва цільових
тваринництва,
розвитку Програм
фермерства
Виїзд
у
сільськогосподарські Виконання
підприємства
по
перевірці вимог
законів
дотримання вимог з охорони України
«Про
праці, техніки безпеки, безпеки охорону праці»,
дорожнього
руху
та «Про дорожній
протипожежної безпеки.
рух» та «Про
протипожежну
охорону»
Проведення
перевірки З метою
Трушевицької сільської
ради контролю за
щодо стану діловодства та станом
архівної справи
діловодства та
архівної справи
Організація роботи із соціальними З метою надання
працівниками органів місцевого практичної
самоврядування з метою надання допомоги
в
практичної допомоги
роботі
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
Виїзди в Народні Доми з метою Надання
надання методичної допомоги в методичної
та
роботі
(згідно
затвердженого практичної
графіка)
допомоги
в
роботі

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 В.Попович

19.04.2019 Р.Пупа
Я.Курій

16.04.2019 Р.Пупа
14.05.2019 Я.Курій
18.06.2019

18.04.2019 Р.Пупа
Я.Курій

10.04.2019 М.Год
Н.Карвацька

24.04.2019 Р.Пупа
25.05.2019 С.Цебак
26.06.2019
26.04.2019 Р.Пупа
31.05.2019 С.Цебак
28.06.2019

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 П.Юрчик
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9.

Тематичні моніторинги бібліотек
– філій:
- з питань бібліотечно –
бібліографічного обслуговування
користувачів
10. Участь в операціях з метою
профілактики бездоглядності та
безпритульності серед дітей на
території району

11. Проведення
перевірки
умов
проживання дітей в яких батьки
або особи що їх заміняють,
ухиляються
від
виконання
батьківських обов’язків.

З метою надання 01.04.Р.Пупа
практичної
30.06.2019 П.Юрчик
допомоги
в
роботі
На
виконання
Законів України
«Про органи і
служби
у
справах дітей та
спеціальні
установи
для
дітей»,
«Про
охорону
дитинства»,
«Про
запобігання та
протидію
домашньому
насильству»,
Профілактика
бездоглядності
та
безпритульності
серед дітей
На
виконання
законів України
«Про органи і
служби
у
справах дітей та
спеціальні
установи
для
дітей»,
«Про
охорону
дитинства»,
«Про
запобігання та
протидію
домашньому
насильству»,
наказу
Мінсоцполітики
України
від
20.01.2014 №27

01.Р.Пупа
30.04.2019 О.Досяк
01.31.05.2019
01.30.06.2019

До
Р.Пупа
30.04.2019 О.Досяк
31.05.2019
30.06.2019
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12. Проведення рейдів по виявленню
порушень
правил
продажу
алкогольних напоїв та тютюнових
виробів неповнолітнім

13. Проведення
перевірки
умов
проживання
дітей,
які
перебувають на профілактичному
обліку

14. Перевірка виховної роботи
навчальних закладах району

в

Закон України
«Про органи і
служби у
справах дітей та
спеціальні
установи для
дітей».
Профілактика
бездоглядності
та
безпритульності
серед дітей
На виконання
законів України
«Про органи і
служби у
справах дітей та
спеціальні
установи для
дітей», «Про
охорону
дитинства»,
«Про
запобігання та
протидію
домашньому
насильству»,
наказу
Мінсоцполітики
України від
20.01.2014 №27
На
виконання
законів України
«Про органи і
служби
у
справах дітей та
спеціальні
установи
для
дітей».
Здійснення
контролю
за
організацією
виховної роботи
у
навчальних
закладах
усіх
форм власності

До
Р.Пупа
30.04.2019 О.Досяк
31.05.2019
30.06.2019

До
Р.Пупа
30.04.2019 О.Досяк
31.05.2019
30.06.2019

До
Р.Пупа
30.04.2019 О.Досяк
31.05.2019
30.06.2019
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15. Проведення
перевірки
умов
проживання дітей – сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
та
їх
опікунів
піклувальників

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

На
виконання
Закону України
«Про органи і
служби
у
справах дітей та
спеціальні
установи
для
дітей».
Здійснення
контролю
за
станом
утримання
та
виховання дітей
– сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
в
сім’ях опікунів
та
піклувальників
На
виконання
Закону України
«Про органи і
служби
у
справах дітей та
спеціальні
установи
для
дітей»
Здійснення
контролю
за
дотриманням
житлових
та
майнових прав
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

До
Р.Пупа
30.04.2019 О.Досяк
31.05.2019
30.06.2019

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 О.Досяк
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17. Проведення
перевірки
у
інтернатних закладах району та
Лаврівському дитячому будинку
відділу освіти райдержадміністрації

18. Проведення
перевірок
у
професійно-технічних
закладах
району

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

На виконання
ЗаконуУкраїни
«Про органи і
служби у справах
дітей та
спеціальні
установи для
дітей».
Контроль та
координація
роботи щодо
соціального
захисту дітей
На виконання
Закону України
«Про органи і
служби у справах
дітей та
спеціальні
установи для
дітей».
Контроль та
координація
роботи щодо
соціального
захисту дітей
На
виконання
Закону України
«Про органи і
служби
у
справах дітей та
спеціальні
установи
для
дітей».
Здійснення
контролю
за
дотриманням
законодавства
про працю дітей
на
підприємствах, в
установах
та
організація усіх
форм власності

04.04.2019 Р.Пупа
19.03.2019 О.Досяк
16.05.2019

07.05.2019 Р.Пупа
О.Досяк

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 О.Досяк
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20. Засідання атестаційних
ЗДО та ЗЗСО району

комісій З метою надання 01.04.методичної
30.06.2019
допомоги
вчителям ЗЗСО
та вихователям
ЗДО
району,
котрі
атестуються
вперше
на
встановлення
відповідної
кваліфікаційної
категорії
21. Надання практичної допомоги по Розвиток
01.питаннях
туризму
власникам сільського
30.04.2019
агроосель та особам, які бажають зеленого
01.займатися сільським туризмом
туризму
в 31.05.2019
населених
01.пунктах
30.06.2019
Старосамбірсько
го району
22. Проведення
перевірок
у Виконання
11.04.2019
Грозівській,
Княжпільській постанови
15.05.2019
сільських
радах
та Кабінету
12.06.2019
Добромильській міській раді за Міністрів
здійсненням органами місцевого України
від
самоврядування
делегованих 09.03.1999 року
повноважень органів виконавчої №339
влади
23. Надання практичної допомоги З
метою 01.04.органам
місцевого виконання
30.06.2019
самоврядування, підприємствам, Плану
установам та організаціям району проведення
щодо проведення навчань та навчань
та
тренувань з цивільного захисту
тренувань з ЦЗ
сільських рад, на
підприємствах, в
установах
і
організаціях
району у 2014
році
VІІ. Наради, семінари, навчання тощо
1. Нарада з керівниками управлінь, Оперативне
01.04.відділів, структурних підрозділів вирішення
30.06.2019
райдержадміністрації,
проблем в роботі
працівниками апарату

Р.Пупа
Н.Багряк

Р.Пупа
П.Юрчик

М.Год
В.Следзевич

Р.Пупа
А.Яворський

І.Грись
Р.Пупа
М.Год
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Навчання семінар з головами та Надання
секретарями сільських, селищних, методичної
міських рад
допомоги
в
роботі
Проведення заходів неформальної З
метою
освіти (тренінги, семінари, лекції) всебічного
розвитку
особистості
молодого
покоління
Проведення
семінару
з З метою надання
працівниками діловодних служб практичної
та
установ
району
з
питань методичної
організації експертизи цінності допомоги
в
документів,
упорядкування роботі
документів, складання описів
Проведення наради з сільськими, Попередження
селищними, міськими головами по виникнення
питанні «Про заходи щодо надзвичайних
запобігання нещасних випадків на ситуацій
водних об’єктах району у літній
сезон»»
Проведення нарад з субєктами Обговорення
надання адміністративних послуг проблемних
щодо забезпечення надання послуг питань
щодо
через ЦНАП
надання
адміністративни
х
послуг
та
шляхів
їх
вирішення
Нарада з працівниками культури Надання
району
методичної
допомоги
в
роботі
Проведення наради з керівниками Відповідно до
ЗЗСО району
плану роботи
відділу освіти
райдержадмініст
рації на 2019 рік
Нарада
з
питань
ліквідації На
виконання
заборгованості за енергоносії протоколу нарад
підприємствами
житлово
– заступника
комуналь ного господарства
голови
облдержадмініст
рації
від
17.12.2013 року

01.04.30.06.2019

М.Год
В.Следзевич

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 С.Маковський

13.05.2019 М.Год
Н.Карвацька

30.04.2019 Р.Пупа
А.Яворський

01.04.Р.Пупа
30.06.2019 С.Аркатова

25.04.2019 Р.Пупа
30.05.2019 П.Юрчик
27.06.2019
23.05.2019 Р.Пупа
Н.Багряк

20.04.2019 Р.Пупа
19.06.2019 Т.Зубальський
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10. Проведення семінарів, навчань з
бухгалтерами
головних
розпорядників (розпорядниками
нижчого
рівня)
коштів
районного бюджету, міських,
селищних і сільських рад
та
інших
учасників бюджетного
процесу щодо внесення змін до
законодавства
11. Нарада
з
керівниками
та
спеціалістами
господарств
з
питань
підготовки проведення
весняно – польових робіт та
підсумків посів ранніх зернових
культур.
12. Проведення наради
щодо КУ
«Старосамбірський
районний
ІРЦ»

13. Нарада з питань дотримання
чинного законодавства у сфері
поводження з ТПВ
14. Нарада з сільськими, селищними,
міськими головами та районними
спеціалізованими службами ЦЗ по
питанні
«Посилення
протипожежного
захисту
населених пунктів, лісів та
сільськогосподарських угідь у
весняно
–
літній
пожеже
небезпечний період 2019 року»
15. Нарада - семінар з керівниками та
бухгалтерами господарств по
підготовці проведення жнив та
підсумках збору зернових культур
.
16. Проведення наради з керівниками
і
бухгалтерами
сільськогосподарських
підприємств району з питань
розрахунку за оренду земельних і
майнових паїв

З
метою 01.05Р.Пупа
покращення
30.06.2019 Л.Петрівська
якості подання
бюджетних
запитів

Підготовка
до 07.05.2019 Р.Пупа
проведення
Я.Курій
веснянопольових робіт

Звіт про роботу
районного
інклюзивно –
ресурсного
центру
З
метою
покращення
санітарного
стану району
З
метою
попередження
виникнення
пожеж

23.05.2019 Р.Пупа
Н.Багряк

Своєчасне
проведення
жнив.

04.06.2019 Р.Пупа
Я.Курій

13.04.2019 Р.Пупа
14.05.2019 Т.Зубальський
17.06.2019
28.05.2019 Р.Пупа
А.Яворський

Виконання
27.06.2019 Р.Пупа
вимог
Указів
Я.Курій
Президента
№1529
від
03.12.1999
та
№62
від
28.01.2001

УІІІ. Засідання колегій структурних підрозділів районної державної адміністрації

27
1.

Засідання Колегії відділу культури
райдержадміністрації з питання:
“Про
культурно-просвітницьку
роботу
Народних
домів
і
бібліотек”

З
метою 25.04.2019 Р.Пупа
проведення
23.05.2019 П.Юрчик
аналізу роботи 20.06.2019
працівників
Народних домів
та бібліотек
2. Засідання Колегії відділу освіти На виконання
18.04.2019 Р.Пупа
райдержадміністрації з питання Закону України
Н.Багряк
«Проосвітня та право виховна «Про внесення
робота у ЗЗСО району. Основні до деяких
аспекти булінгу»
законодавчих
актів України
щодо протидії
булінгу
(цькуванню)
ІХ. Основні організаційно – масові заходи, проведення яких забезпечується районною
державною адміністрацією або за її участю
1. Участь районних команд у ХХУІІІ З
метою 01.04Р.Пупа
спортивних іграх Львівщини серед популяризації
30.06.2019 С.Маковський
міст та районів області, в здорового
навчально – тренувальних зборах способу життя
для підготовки в чемпіонатах
області з різних видів спорту
2. Чемпіонат району з футболу
З
метою 01.04Р.Пупа
популяризації
30.06.2019 С.Маковський
здорового
способу життя
3. Заходи в рамках Тижня охорони З
нагоди 01Р.Пупа
праці
Всесвітнього дня 30.04.2019 Н.Багряк
охорони праці
4. Проведення заходів з цивільного З
нагоди 01Р.Пупа
захисту
в
загальноосвітніх проведення
30.04.2019 Н.Багряк
навчальних закладах району
Місячника
Цивільного
захисту
5. Проведення
профорієнтаційних Професійна
01.04.Р.Пупа
екскурсій
орієнтація
30.06.2019 С.Маковський
молоді
для
обрання професії
в майбутньому

28
6.

Проведення заходів з національно- З
метою
патріотичного виховання молоді
формування
у
молодого
покоління
духовних
цінностей,
почуття
патріотизму,
національної
свідомості,
любові
до
українського
народу,
його
історії,
рідної
землі
Перший етап дитячо - юнацької Відповідно до
військово - патріотичної гри наказу
«Джура»
Департаменту
освіти та науки
Львівської
облдержадмініст
рації від
02.11.2018 №0701/400
Заходи
до
відзначення З
метою
Чорнобильської трагедії:
вшанування
«Чорнобиль
–
чорний
біль пам’яті
України» (книжкові виставки,
тематичні
полиці,
години
екології).
Вечір-реквієм
«Чорнобиль…»
Показ документального фільму
«Відлуння Чорнобиля»
Майстер-клас писанка своїми Збереження
руками
народних
традицій

01.04Р.Пупа
30.06.2019 С.Маковський

10. Змагання з міні – футболу, З
метою
присвячені Великоднім святам
популяризації
шахів та шашок
11. Показ документального фільму З
метою
«Україна в Другій світовій війні»
вшанування
пам’яті
12. Заходи до Дня матері:
З
метою
-«З любов’ю до матусі» (свята, відзначення
книжкові виставки);
свята
Святковий концерт до Дня матері

01Р.Пупа
02.05.2019 С.Маковський

7.

8.

9.

01.04.Р.Пупа
31.05.2019 Н.Багряк

23Р.Пупа
26.04.2019 П.Юрчик
В.Сольчаник

26.04.2019
26.04.2019
24.04.2019 Р.Пупа
П.Юрчик

08.05.2019 Р.Пупа
П.Юрчик
10Р.Пупа
14.05.2019 П.Юрчик
В.Сольчаник

29
13. Відзначення
дня
вишиванки: Збереження
Виставка «Наш рідний візерунок» народних
традицій

17.05.2019 Р.Пупа
П.Юрчик

14. Проведення свята останнього
дзвоника у
загальноосвітніх
закладах району
15. Організація
святкування
Дня
захисту дітей

24.05.2019 Р.Пупа
Н.Багряк

16.

0104.06.2019

17.

18.

19.

20.

З метою
відзначення
свята
Організація та
проведення
заходів
для
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування.
Цикл заходів до Міжнародного Відзначення
Дня захисту дітей:
свята
-«Дитинства
чисте
джерело»
(години
поезії,
конкурси
малюнків, вікторини);
- «Подорож до Країни Дитинства»
(конкурси малюнків, вікторини,
святкові концерти)
Підготовка виставки до 23 річниці З
метою
Дня Конституції України
популяризації
документів НАФ
та
зібрань,
свідчень
очевидців
Проведення районних туристично З
метою
– краєзнавчих змагань «Левурда- виявлення
2019»
обдарованих
дітей в районі
Відзначення
Дня Конституції З
метою
України:
відзначення
- «Оберіг держави і нації - чергової річниці
Конституція» (книжкові виставки, прийняття
тематичні полиці, уроки права, Конституції
огляди преси);
України
- заходи до Дня Конституції
України
Проведення заходів з вшанування Пам'ять жертвам
памяті жертв Саліни „Біль Саліни” сталінських
репресій

01.06.2019 Р.Пупа
О.Досяк

Р.Пупа
П.Юрчик

01Р.Пупа
30.06.2019 Н.Карвацька

25.Р.Пупа
30.06.2019 Н.Багряк

Р.Пупа
П.Юрчик
2628.06.2019

28.06.2019
30.06.2019 Р.Пупа
І.Бегей
П.Юрчик

___________________________________

