
 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про затвердження плану роботи 

районної державної адміністрації 

на березень 2021 року 

 

Відповідно до регламенту районної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 24 

квітня 2017 року № 154-од «Про регламент Чортківської районної державної 

адміністрації» (зі змінами): 

 

1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на березень 

2021 року (додається). 

2. Контроль за реалізацією заходів, передбачених в плані роботи районної 

державної адміністрації на березень 2021 року, доручити заступнику голови та 

керівнику апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Голова адміністрації                           Володимир ШИПІТКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 

державної адміністрації 

              2021 № _______  
 

ПЛАН РОБОТИ 

районної державної адміністрації на березень 2021 року 
 

№  

п/п 

Зміст заходу Термін виконання  Відповідальні виконавці 

І. Колегія районної державної адміністрації 

 

1. Про стан злочинності та координації діяльності у 

протидії злочинним проявам і корупції та 

дотримання громадського порядку в районі у 

2020 році 

25.03.2021 Чортківський РВ ГУНП в Тернопільській 

області, відділ з питань цивільного 

захисту населення, розвитку 

інфраструктури, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

райдержадміністрації 

ІІ. Сесія районної ради 

 

1. Засідання сесії Чортківської районної ради відповідно до 

розпорядження 

голови районної 

ради 

керівництво району 

ІІІ. Заходи загальнорайонного значення, відзначення пам`ятних дат 
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1. Районний огляд-конкурс вокалістів, читців та 

читецьких колективів «Безсмертної слави поет», 

присвячений 207-ій річниці від Дня народження 

Кобзаря 

10.03. відділ культури та зв’язків з 

громадськістю райдержадміністрації 

2. Районний конкурс з образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва – «Мелодія 

пензля» 

березень відділ культури та зв’язків з 

громадськістю райдержадміністрації 

3. Урочисте нагородження жінок, які досягли 

особливих успіхів у професійній сфері та 

громадській діяльності 

березень сектор у справах молоді та спорту 

райдержадміністрації 

4. Шевченківські дні 02.03.-06.03. відділ освіти райдержадміністрації 

5. Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят: 

Міжнародний день жінок і миру  08 березня відділ культури та зв’язків з 

громадськістю райдержадміністрації 

Всесвітній день прав споживача  15 березня відділ містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

День працівників житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування 

населення  

20 березня відділ містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

Всесвітній день поезії  21 березня відділ культури та зв’язків з 

громадськістю райдержадміністрації 

Всесвітній день водних ресурсів  22 березня відділ з питань цивільного захисту 

населення, розвитку інфраструктури, 

оборонної роботи та взаємодії з 
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правоохоронними органами 

Всесвітній день метеорології  23 березня відділ з питань цивільного захисту 

населення, розвитку інфраструктури, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням 

на туберкульоз 

24 березня відділ культури та зв’язків з 

громадськістю райдержадміністрації 

День Служби безпеки України  25 березня відділ з питань цивільного захисту 

населення, розвитку інфраструктури, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

День Національної гвардії України  26 березня відділ з питань цивільного захисту 

населення, розвитку інфраструктури, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

Міжнародний день театру  27 березня відділ культури та зв’язків з 

громадськістю райдержадміністрації 

ІV. Засідання комісій, оргкомітетів, районні наради, семінари за участю голови та заступників голови 

райдержадміністрації 

1.  Нарада з керівним складом районної державної 

адміністрації, начальниками відділів і управлінь з 

питань оперативної роботи 

щопонеділка керівник апарату райдержадміністрації 

2.  Засідання оперативного штабу з організації 

профілактичних та протиепідеміологічних 

заходів щодо запобігання занесенню та 

впродовж місяця відділ з питань цивільного захисту 

населення, розвитку інфраструктури, 

оборонної роботи та взаємодії з 
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поширенню коронавірусної інфекції на території 

району 

правоохоронними органами 

райдержадміністрації 

3.  Засідання районної комісії з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості 

щомісяця управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

4.  Нарада щодо утримання вулично-дорожньої 

мережі району 

щоп’ятниці відділ з питань цивільного захисту 

населення, розвитку інфраструктури, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

райдержадміністрації 

5.  Нарада з апаратом районної державної 

адміністрації з питань поточної роботи 

щовівторка керівник апарату райдержадміністрації 

6.  Районна тимчасова комісія з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат 

третя декада 

щомісяця 

управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

7.  Комісія з питань альтернативної служби в міру 

накопичення 

матеріалів 

управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

8.  Комісія з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових 

субсидій та ропо включення інформації про 

пільговика до ЄДАРПу за місцем фактичного 

проживання 

в міру 

накопичення 

матеріалів 

управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
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9.  Комісія з питань захисту прав дитини третя декада 

місяця 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

10.  Засідання робочої комісії щодо попереднього 

розгляду питань, щодо представлення до 

присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 

другий четвер 

місяця 

сектор у справах молоді та спорту 

райдержадміністрації 

11.  Нарада з керівним складом районної державної 

адміністрації, начальниками відділів і управлінь з 

питань оперативної роботи 

щопонеділка керівник апарату райдержадміністрації 

12.  Засідання організаційного комітету з нагоди 

відзначення 207-ї річниці з дня народження 

Кобзаря 

перша декада 

березня 

відділ культури та зв’язків з 

громадськістю райдержадміністрації 

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування 

 

1. Надання методичної допомоги виконавчим 

комітетам сільських рад 

впродовж місяця керівник апарату райдержадміністрації 

2. Співпраця та надання методичної допомоги ОТГ 

з питань соціально-правового захисту дітей 

впродовж місяця служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

VІ. Робота з кадрами 

 

1. Внутрішні навчання державних службовців 

апарату та структурних підрозділів районної 

державної адміністрації згідно з узгодженим 

планом-графіком 

другий вівторок 

місяця 

сектор з питань управління персоналом 

апарату районної державної адміністрації 

VІІ. Питання для вивчення з наступник інформуванням голови та заступників голови райдержадміністрації 
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1. Аналіз виконання дохідної частини виконання 

бюджетів територіальних громад району 

щомісяця до 5 

числа 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

2. Облік та розподіл коштів по установах, які 

фінансуються з Державного бюджету 

щомісяця фінансове управління 

райдержадміністрації 

3. Моніторинг за поступленням платежів до 

бюджету Чортківського району 

щоденно фінансове управління 

райдержадміністрації 

4. Контроль за станом розрахунків за енергоносії та 

житлово-комунальні послуги бюджетними 

установами 

щомісяця фінансове управління 

райдержадміністрації 

5. Проведення планових обстежень щодо 

дотримання законодавства з питань праці 

впродовж місяця управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

6. Проведення моніторингу щодо створення нових 

робочих місць 

щомісяця до 25 

числа 

управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

7. Робота щодо поновлення та уточнення 

електронної бази даних Державного реєстру 

виборців на основі опрацювання: доручень 

Розпорядника реєстру ЦВК, подань 

міськсільвиконкомів, з’ясування випадків 

некоректного написання даних, кратних 

включень 

щомісяця відділ ведення Державного реєстру 

виборців апарату райдержадміністрації 

8. Перевірка культурно-розважальних закладів 

щодо дотримання правил про відвідування їх 

неповнолітніми у нічний час 

впродовж місяця служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

9. Проведення бесід з неповнолітніми за місцем 

проживання, які схильні до правопорушень та 

щомісяця служба у справах дітей 

райдержадміністрації 
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перебувають на обліку 

VІІІ. Перелік документів, за якими вимагається подання інформації органам влади вищого рівня  

у березні 2021 року 

1.  Розпорядження голови райдержадміністрації від 

20 січня 2020 року №10-од «Про запровадження 

спеціального моніторингу погашення 

державними і комунальними підприємствами, 

установами та організаціями заборгованості із 

заробітної плати, страхових внесків до 

Пенсійного фонду України та обов'язкових 

платежів до державного та місцевих» 

щочетверга управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

2.  Розпорядження голови райдержадміністрації від 

13 лютого 2018 року № 37-од «Про забезпечення 

безпеки дорожнього руху» 

щомісячно 

до 20 числа 

відділ з питань цивільного захисту 

населення, розвитку інфраструктури, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

райдержадміністрації 

3.  Доручення голови райдержадміністрації від 18 

лютого 2019 року №8 «Про утворення районної 

робочої групи з питань функціонування ринку 

пасажирських автомобільних перевезень» 

щомісячно 

до 01 числа 

відділ з питань цивільного захисту 

населення, розвитку інфраструктури, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

райдержадміністрації 

4.  Розпорядження голови райдержадміністрації від 

24 січня 2011 року №41-од «Про стан ринку праці 

в районі» 

щомісячно 

до 12 числа 

управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

5.  Розпорядження голови райдержадміністрації від щомісячно відділ містобудування, архітектури та 
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17 квітня 2020 року №78-од «Про застосування 

електронної системи закупівель товарів, робіт і 

послуг» 

до 15 числа житлово-комунального господарства 

6.  Розпорядження голови райдержадміністрації від 

16 липня 2020 року №135/01-1 «Про утворення 

районної робочої групи з питань функціонування 

ринку пасажирських перевезень» 

Щомісячно 

до 5 числа 

відділ з питань цивільного захисту 

населення, розвитку інфраструктури, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

райдержадміністрації 

7.  Доручення голови райдержадміністрації від 17 

квітня 2018 року №17 «Про надання пропозицій 

щодо об'єктів державного майна» 

щокварталу 

(останнього місяця) 

20 числа 

відділ містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

8.  Розпорядження голови райдержадміністрації від 

25 травня 2018 року №128-од «Про створення і 

використання матеріальних резервів для 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій на території Чортківського району» 

щокварталу 

(останнього місяця) 

20 числа 

відділ з питань цивільного захисту 

населення, розвитку інфраструктури, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

райдержадміністрації 

9.  Розпорядження голови райдержадміністрації від 

14 серпня 2019 року №216-од «Про заходи щодо 

забезпечення лісів та раціонального 

використання лісових ресурсів району» 

щокварталу 

(останнього місяця) 

до 15 числа 

відділ з питань цивільного захисту 

населення, розвитку інфраструктури, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

райдержадміністрації 

10.  Розпорядження голови райдержадміністрації від 

29 липня 2020 року №146/01-1 «Про реалізацію у 

2020 році в районі Стратегії комунікації у сфері 

європейської інтеграції на 2018-2021 роки» 

щокварталу 

(останнього місяця) 

до 05 числа 

відділ культури та зв’язків з 

громадськістю райдержадміністрації 
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11.  Розпорядження голови райдержадміністрації від 

23 вересня 2020 року №177/01-1 «Про 

організований початок 2020/2021 навчального 

року в закладах освіти району» 

15.03.2021 відділ освіти райдержадміністрації 

 

 

Виконувач обов’язків керівника  

апарату районної державної адміністрації                                                                                          Володимир КОЦЮК 


