
 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про затвердження плану роботи 

районної державної адміністрації 

на ІІ квартал 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 ІІ квартал 

2021 року (додається). 

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

державної адміністрації на ІІ квартал 2021 року, доручити заступникам голови 

та керівнику апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

_______________2021 № _______  
 

ПЛАН РОБОТИ 

районної державної адміністрації на ІІ квартал 2021 року 
 

№  

з/п 

Зміст заходу Термін виконання  Відповідальні виконавці 

І. Колегія районної державної адміністрації 

1. Про підсумки роботи господарського комплексу та 

соціальної інфраструктури району в осінньо-зимовий 

період 2020/2021 року та завдання з підготовки до 

роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року 

27.05.2021 відділ містобудування, архітектури 

та житлово-комунального 

господарства 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 

1. Проведення Всеукраїнської благодійної акції «Серце 

до серця» 

1.04.-3.05 відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації 

2. Заходи з нагоди відзначення 35-ї річниці трагедії на 

Чорнобильській АЕС 

26.04 відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації 
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3. Заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті і примирення, 

пам’яті жертв Другої світової війни 

8.05 відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації 

4. Святковий концерт з нагоди Дня Матері 10.05 відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації 

5. Заходи, присвячені Дню Героїв та перепоховання праху 

Т.Г.Шевченка 

22.05 відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації 

6. Творча акція до Міжнародного дня захисту дітей 1.06 відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації 

7. Урочистості з нагоди святкування Дня Конституції 

України та Дня Молоді 

30.06 відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації 

8. Відзначення професійних свят та пам’ятних дат протягом кварталу керівництво райдержадміністрації, 

керівники структурних підрозділів 

райдержадміністрації, 

територіальних органів влади 

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 поширенню 

коронавірусної інфекції на території району 

впродовж місяця відділ режимно-секретної, 

мобілізаційної, оборонної роботи та 

цивільного захисту 

райдержадміністрації 

3.  Засідання районної комісії з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості 

щомісяця управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
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4.  Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі 

району 

щоп’ятниці відділ містобудування, архітектури 

та житлово-комунального 

господарства 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 

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 

відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації 

11.  Нарада з керівним складом районної державної 

адміністрації, начальниками відділів і управлінь з 

питань оперативної роботи 

щопонеділка керівник апарату 

райдержадміністрації 
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12.  Засідання організаційного комітету з нагоди 

відзначення 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи 

перша декада квітня відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації 

13.  Засідання організаційного комітету з нагоди 

відзначення Дня пам’яті та примирення а також 

річниці Дня Перемоги над нацизмом у другій світовій 

війні 

перша декада 

травня 

відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації 

14.  Засідання організаційного комітету з нагоди 

відзначення Дня молоді та 27-ї річниці Конституції 

України 

перша декада 

червня  

відділ з гуманітарних питань 

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 

3. Перевірка умов проживання та виховання дітей, що 

виховуються у прийомних сім’ях (с-ще Гримайлів, м. 

Борщів, с. Королівка, смт. Заводське  Чортківського 

району) 

квітень  служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

4. Обстеження умов проживання дітей, позбавлених 

батьківського піклування, що виховуються у 

прийомних сім’ях, ДБСТ (смт. Мельниця-Подільська, 

смт. Заводське, с. Палашівка Чортківського району) 

травень служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

5. Обстеження умов проживання дітей, позбавлених 

батьківського піклування, що виховуються у прийомній 

сім’ї (с. Більче-Золоте Чортківського району) 

червень  служба у справах дітей 

райдержадміністрації 
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6. Надання методичної допомоги Золотопотіцькій, 

Трибухівській ОТГ Чортківського району з питань 

соціально-правового захисту дітей 

квітень-травень 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 

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 



7 

 

 

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 

перебувають на обліку 

щомісяця служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

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

у ІІ кварталі 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 Демчук М.І. 

Морозко Л.Я. 

2.  Розпорядження голови райдержадміністрації від          

13 лютого 2018 року №37-од «Про забезпечення 

безпеки дорожнього руху» 

щомісячно 

до 20 числа 
Гусак Б.М. 

3.  Доручення голови райдержадміністрації від                  

18 лютого 2019 року №8 «Про утворення районної 

робочої групи з питань функціонування ринку 

пасажирських автомобільних перевезень» 

щомісячно 

до 1 числа 
Гусак Б.М. 
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4.  Розпорядження голови райдержадміністрації від           

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

районі» 

щомісячно 

до 12 числа 
Морозко Л.Я. 

5.  Розпорядження голови райдержадміністрації від          

17 квітня 2020 року №78-од «Про застосування 

електронної системи закупівель товарів, робіт і послуг» 

щомісячно 

до 15 числа 
Ревега І.П. 

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 
Гусак Б.М. 

7.  Доручення голови райдержадміністрації від                  

30 жовтня 2014 року №89 «Про підтримку реалізації 

товарів українського виробництва» 

щокварталу  

до 5 числа 

Ревега І.П. 

8.  Розпорядження голови райдержадміністрації від            

4 листопада 2014 року №337-од «Про заходи щодо 

активізації науково-технічної та інноваційної 

діяльності в районі» 

щокварталу  

до 10 числа 
Ревега І.П. 

9.  Розпорядження голови райдержадміністрації від            

2 лютого 2015 року №26-од «Про утворення 

оперативного штабу з питань безпеки громадян та 

захисту найважливіших об'єктів інфраструктури 

Чортківського району» 

щокварталу  

до 15 числа 
Гусак Б.М. 

10.  Доручення голови райдержадміністрації від                    

1 березня 2016 року №11 «Про робочу групу зі 

щокварталу  

до 5 числа 
Корнак В.Д. 
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сприяння діяльності об'єднаних територіальних 

громад» 

11.  Доручення голови райдержадміністрації від                    

3 серпня 2016 року №45 «Про заходи щодо 

забезпечення реалізації прав та законних інтересів 

дітей» 

щокварталу  

до 25 числа 
Корнак В.Д. 

12.  Доручення голови райдержадміністрації від                    

9 серпня 2016 року №46 «Про координацію діяльності 

органів виконавчої влади району та взаємодію з 

громадськістю з питань здійснення контролю у сфері 

охорони довкілля та використання природних 

ресурсів» 

щокварталу  

до 5 числа 
Гусак Б.М. 

13.  Розпорядження голови райдержадміністрації від          

13 жовтня 2016 року №326-од «Про затвердження 

плану заходів щодо сприяння залученню інвестицій і 

запровадження сучасних технологій у сфері 

поводження з відходами на території району» 

щокварталу  

до 2 числа 
Ревега І.П. 

14.  Розпорядження голови райдержадміністрації від          

13 червня 2017 року «Про заходи щодо забезпечення 

встановлених законодавством гарантій з оплати праці 

та підвищення заробітної плати в районі» 

щокварталу  

до 10 числа 
Морозко Л.Я. 

15.  Розпорядження голови райдержадміністрації від            

2 березня 2018 року №59-од «Про затвердження плану 

заходів щодо залучення виробничого потенціалу 

виправних колоній області в економіку району та 

щокварталу  

до 5 числа 
Гусак Б.М. 

Мельник В.М. 
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підтримки органів і установ кримінально-виконавчої 

служби області на 2018-2021 роки» 

16.  Розпорядження голови райдержадміністрації від           

20 березня 2018 року №68-од «Про забезпечення 

належного поводження з твердими побутовими 

відходами» 

щокварталу  

до 1 числа 
Ревега І.П. 

17.  Розпорядження голови райдержадміністрації від           

29 травня 2019 року №140-од «Про діяльність комісії з 

питань поводження з безхазяйними відходами» 

щокварталу  

до 20 числа 
Ревега І.П. 

18.  Розпорядження голови райдержадміністрації від          

13 червня 2019 року №155-од «Про затвердження 

плану заходів на 2019 рік, та наступні роки 

спрямованих в районі на розвиток системи спортивної 

реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в 

антитерористичній операції, у заходах із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях» 

щокварталу  

до 1 числа 
Галущак О.В. 

19.  Розпорядження голови райдержадміністрації від           

19 червня 2019 року №157-од «Про комплекс заходів 

щодо відновлення функціонування захисних споруд 

цивільного захисту за призначенням на території 

району» 

щокварталу  

до 5 числа 
Гусак Б.М. 

20.  Розпорядження голови райдержадміністрації від            

6 листопада 2019 року №294-од «Про забезпечення 

щокварталу  

до 10 числа 
Корнак В.Д. 



11 

 

 

прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей 

позбавленого батьківського піклування, розвитку та 

підтримки сімейних форм виховання дітей» 

21.  Розпорядження голови райдержадміністрації від           

18 березня 2020 року №59-од «Про план заходів з 

реалізації в районі у 2020 році Національної стратегії 

реформування системи юстиції щодо дітей на період до 

2023 року» 

щокварталу  

до 15 числа 
Корнак В.Д. 

22.  Розпорядження голови райдержадміністрації від          

28 квітня 2020 року №82-од «Про організацію заходів 

щодо запобігання поширенню на території району 

коронавірусної інфекції COVID-19 у 2020 році» 

щокварталу  

до 5 числа 
Гусак Б.М. 

23.  Розпорядження голови райдержадміністрації від          

15 жовтня 2020 року №189/01-1 «Про затвердження 

плану заходів щодо поліпшення організації харчування 

в закладах загальної середньої освіти» 

щокварталу  

до 1 числа 
Гулька І.М. 

24.  Розпорядження голови райдержадміністрації від          

14 грудня 2020 року №229/01-1 «Про підготовку та 

проведення приписки громадян 2004 року народження 

до призовної дільниці Чортківського району 

Тернопільської області» 

25.04.2021 Гусак Б.М. 

25.  Розпорядження голови райдержадміністрації від            

6 січня 2021 року №2/01-1 «Про заходи до 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи» 

30.04.2021 Морозко Л.Я. 
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26.  Розпорядження голови райдержадміністрації від            

16 січня 2021 року №5/01-1 «Про заходи щодо 

наповнення місцевого бюджету, економного та 

раціонального використання бюджетних коштів, 

дотримання суворої бюджетної дисципліни, 

упорядкування мережі бюджетних установ, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів місцевого 

бюджету у 2021 році» 

щокварталу  

до 5 числа 
Ізвєкова Г.О. 

27.  Розпорядження голови райдержадміністрації від             

23 лютого 2021 року №34/01-1 «Про забезпечення 

соціально-правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень та злочинності у дитячому середовищі» 

щокварталу  

до 15 числа 
Корнак В.Д. 

28.  Розпорядження голови райдержадміністрації від            

4 березня 2021 року №41/01-1 «Про організацію 

проведення щокварталу моніторингу та оцінки 

ефективності діяльності голови обласної державної 

адміністрації» 

щокварталу  

до 5 числа 
Ревега І.П. 

29.  Розпорядження голови райдержадміністрації від            

4 березня 2021 року №42/01-1 «Про проведення 

моніторингу і оцінки результативності виконання 

стратегії розвитку Тернопільської області на 2021-2027 

роки та плану заходів з її реалізації у 2021-2023 роках» 

щокварталу  

до 1 числа 
Ізвєкова Г.О. 

 

Керівник апарату адміністрації                                                                                                                 Володимир ЛИЛИК 
 

               Марія Баліцька 


