Організаційно-масова робота райдержадміністрації
за 2016 рік
Робота райдержадміністрації протягом 2016 року проводилась за
перспективним, квартальними та планами-календарями щомісячних заходів.
Формування планів роботи райдержадміністрації здійснювалось відділом
організаційної роботи райдержадміністрації за пропозиціями управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів, погоджених із заступниками
голови райдержадміністрації.
Протягом звітного періоду
проводилась відповідна робота по
виконанню законів України, указів і розпоряджень Президента України,
постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів
облдержадміністрації та райдержадміністрації.
Організаційно-розпорядча робота районної державної адміністрації
постійно
знаходила
своє
відображення
в
прийнятих
розпорядженнях,рішеннях колегії, протокольних дорученнях голови
райдержадміністрації.
Актуальні питання розвитку району розглядались на засіданнях колегії
районної державної адміністрації, на нарадах із залученням керівників
управлінь, відділів, сільських та селищного голів,
представників
підприємств та установ району.
За 2016 рік головою райдержадміністрації видано 791 розпорядження, в
тому числі 469 розпоряджень з основної діяльності та 322 розпорядження з
кадрових питань.
Відділом організаційної роботи забезпечувалось
щотижневе планування роботи державної адміністрації, готувались
розпорядження про чергування у святкові дні та розпорядження про
нагородження грамотами райдержадміністрації з нагоди державних та
професійних свят.
За звітний період п. р. проведено 5 засідань колегії райдержадміністрації
(04.02.2016р., 19.05.2016р., 07.07.2016р., 23.09.2016р., 19.12.2016р.), на яких
розглянуто в порядку контролю 8 питань:
- про роботу щодо запобігання і протидії корупції (на виконання
вимог Закону України від 07.04.2011 року № 3206-УІ «Про засади
запобігання і протидії корупції»);
- про роботу із зверненнями громадян (на виконання Указу Президента
України від 07.02.2008р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»);
- про стан виконавської дисципліни (на виконання розпорядження
голови ОДА від 16.02.2010 р. № 68 «Про додаткові заходи з організації
контролю за виконанням актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, інших документів Уряду та центральних органів виконавчої влади,
розпоряджень голови облдержадміністрації, реагування на звернення
комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України та депутатів
місцевих рад»);

- про підготовку підприємств, установ району до роботи в умовах
осінньо-зимового періоду 2016-2017рр. (на виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 21.04.2016р. № 264);
- про проект програми економічного та соціального розвитку району
на 2017 рік (на виконання вимог відповідного розпорядження голови
облдержадміністрації від 07.10.2016р. №758);
- про проект районного бюджету на 2017 рік (на виконання вимог
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про
схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів» (зі змінами) та від
24.06.2016р. № 478-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної
політики на 2017 рік»);
- звіт голови райдержадміністрації про роботу за 11 місяців 2016 року
(на виконання Закону України «Про місцеві державні адміністрації).
За результатами засідань колегії райдержадміністрації прийнято 10
рішень. Взагалі за результатами засідань колегії та проведених нарад на
виконання контрольних завдань вищестоящих органів виконавчої влади
прийнято 33 власних рішення (розпорядження, доручення голови
райдержадміністрації).
Протягом року головою райдержадміністрації, його заступниками,
керівником апарату проведено 42 наради: 8 – з сільськими, селищними
головами , 30 - з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації,
установ, організацій району, 3 – семінари-навчання з державними
службовцями управлінь, відділів райдержадміністрації. За результатами всіх
нарад видано 24 доручення. По мірі необхідності заступниками голови
райдержадміністрації, згідно розподілу обов’язків, проводились оперативні
наради з відповідальними працівниками
структурних підрозділів
райдержадміністрації.
Також систематично проводились засідання комісій, робочих груп,
засідань організаційних комітетів з нагоди відзначення державних та
професійних свят.
Із початком впровадженням заходів щодо добровільного об’єднання
територіальних громад на території Козятинського району створено та
забезпечено функціонування робочої групи, з питань організаційної
підтримки добровільного об’єднання територіальних громад, визначено
відповідальну особу з питань проведення консультацій з представниками
органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, громадськими
об’єднаннями, іншими заінтересованими особами щодо внесення змін до
перспективного плану формування територій громад району.
Протягом 2016 року сільські, селищні голови, члени робочої групи з
питань організаційної підтримки добровільного об’єднання територіальних
громад брали участь у семінарах, тренінгах по питанню децентралізації за
участі Вінницького регіонального відділення Асоціації Міст України на
якому їм презентували план дій формування спроможної громади та ті
переваги, які мають об’єднані територіальні громади в практичних
результатах своєї діяльності, а також взяли участь в нараді з питань
децентралізації за участю Прем’єр-міністра України В.Б.Гройсмана та

європейського комісара з питань європейської політики сусідства та
перемовин із розширення Й.Гана. Також відбулися громадські слухання та
обговорення з питань внесення змін до перспективного плану об’єднання
територіальних громад Козятинського району за участю представників
районної робочої групи, сільських, селищних голів, депутатів сільських рад,
представників громадськості, виїзди членів робочої групи в сільські ради, де
вони брали участь у сходах громадян з обговорення пропозицій по
об’єднанню територіальних громад. В результаті проведеної роботи три
громади - Білопільська, Непедівська та Глуховецька надали згоду на
добровільне об’єднання у Глуховецьку об’єднану громаду та делегували
представників до спільної робочої групи по підготовці такого об’єднання.
Взаємовідносини з органами місцевого самоврядування в районі
будуються на основі чіткої взаємодії та взаєморозуміння. Так, голова
районної ради входить до складу колегії райдержадміністрації, заступник
голови районної ради
входить до ряду дорадчих органів
райдержадміністрації. Голова райдержадміністрації, перший заступник
голови райдержадміністрації, начальник відділу освіти райдержадміністрації
є депутатами районної ради 7 скликання. Керівники управлінь та відділів
райдержадміністрації
постійно беруть участь у засіданнях постійних
депутатських комісіях та сесіях районної ради.
Протягом звітного періоду на розгляд сесій районної ради структурними
підрозділами райдержадміністрації
було підготовлено
ряд питань,
пропозицій, в тому числі районних програм з питань соціально-економічного
розвитку району, змін до районного бюджету і т. і.
Керівництво
та
начальники
структурних
підрозділів
райдержадміністрації протягом березня – квітня 2016 року приймали участь
у зборах – сходах громадян в 50 населених пунктах району, а також
протягом року у виїзних прийомах громадян в 29 територіальних громадах
району.
Протягом даного періоду організаційно забезпечувалось проведення
ряду культурно - масових та спортивно - масових заходів присвячених
державним та професійним святам. Проводились районні заходи приурочені
Дню Соборності України, Дню вшанування учасників бойових дій на
території інших держав, Міжнародному дню визволення в’язнів фашистських
концтаборів, Дню Чорнобильської трагедії, Дню Перемоги, Дню Європи в
Україні, Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, Дню
Конституції України, Дню Державного прапора України, Дню Незалежності
України, святкуванню 150-ї річниці від Дня народження М.Грушевського та
10-ї річниці з дня створення його музею в с. Сестринівка, Дню волонтера,
Дню захисника України, Дню визволення України від фашистських
загарбників та інші.
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