від 03 січня 2012 року

№ 1-р

Про перспективний план роботи
Кіровоградської обласної державної
адміністрації на 2012 рік
Відповідно до статті 45 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації",
регламенту
Кіровоградської
обласної
державної
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 27 листопада 2007 року № 856-р (зі змінами):
1. Затвердити перспективний план роботи Кіровоградської обласної
державної адміністрації на 2012 рік (додається).
2. Структурним підрозділам облдержадміністрації до 15 січня
2012 року подати до організаційного відділу апарату обласної державної
адміністрації інформаційні звіти про виконання перспективного плану
роботи обласної державної адміністрації на 2011 рік та до 15 січня
2013 року звіт про виконання перспективного плану роботи обласної
державної адміністрації на 2012 рік.
3. Організаційному відділу апарату облдержадміністрації до 30 cічня
2012 року подати заступнику голови обласної державної адміністрації
відповідно до розподілу функціональних повноважень узагальнений звіт
про виконання перспективного плану роботи обласної державної
адміністрації на 2011 рік та до 30 січня 2013 року подати узагальнений звіт
про виконання перспективного плану роботи обласної державної
адміністрації на 2012 рік.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови обласної державної адміністрації відповідно до
розподілу функціональних повноважень.

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

А.НІКОЛАЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
від 03 січня 2012 року № 1-р

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Кіровоградської обласної державної адміністрації на 2012 рік
№
з/п
1

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення
заходу
3

2

Термін
виконання
4

Відповідальні
виконавці
5

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації
1.

Про стан роботи в області щодо відбору осіб для
вступу до Національної академії державного
управління при Президентові України та
працевлаштування випускників (із затвердженням
списків осіб, рекомендованих для вступу до
Дніпропетровського регіонального інституту
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України)

2.

3.

Положення про прийом, стажування
слухачів та працевлаштування
випускників Національної академії
державного управління при Президентові
України, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 14 квітня
2004 року № 468

Січень

Серпокрилов В.М.

Про стан роботи із зверненнями громадян, які
Указ Президента України від 7 лютого
надійшли до облдержадміністрації, місцевих органів
2008 року № 109
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
області у 2011 році

Січень

Серпокрилов В.М.

Про результати виконання програми економічного і
соціального розвитку області у 2011 році

Лютий

Серпокрилов В.М.

Постанова Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 року № 621

2
1

2

3

4

5

4.

Про підсумки виконання бюджетів області за 2011 рік

План роботи головного фінансового
управління обласної державної
адміністрації на 2012 рік

Лютий

Серпокрилов В.М.

5.

Про стан підготовки до проведення в області
комплексу весняно-польових робіт

Аналіз стану підготовки та забезпечення
своєчасного проведення веснянопольових робіт

Березень

Ніколаєнко А.І.

6.

Про реалізацію заходів щодо забезпечення
Указ Президента України від 30 вересня
пріоритетного розвитку освітньої галузі області
2010 року № 926
відповідно до Указу Президента України від 30
вересня 2010 року № 926 "Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"

Березень

Пастух Г.В.

7.

Про стан підготовки до проведення оздоровлення дітей Закон України "Про оздоровлення та
влітку 2012 року
відпочинок дітей"

Квітень

Пастух Г.В.

8.

Про підсумки роботи господарського комплексу
області в осінньо-зимовий період 2011/2012 року та
заходи щодо підготовки до нового опалювального
сезону 2012/2013 року

Підведення підсумків опалювального
сезону

Квітень

Яременко С.О.

9.

Про хід виконання обласної програми "Центральний
регіон – 2015" у січні-квітні 2012 року у реальному
секторі економіки

Аналіз стану виконання обласної
програми "Центральний регіон – 2015"

Травень

Серпокрилов В.М.

10.

Про стан підготовки до проведення в області збирання
ранніх зернових та зернобобових культур

Аналіз стану підготовки та забезпечення
Червень
своєчасного проведення збирання врожаю

Ніколаєнко А.І.

11.

Про забезпечення реалізації прав та законних інтересів
дітей у Кіровоградській області

Указ Президента України від 16 грудня
2011 року № 1163

Пастух Г.В.

Липень
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4

5

12.

Про стан організації надання медичної допомоги
План роботи управління охорони здоров'я Липень
хворим з серцево-судинною патологією та перспективи облдержадміністрації на 2012 рік
проведення їх діагностики та лікування в обласному
судинному центрі

Пастух Г.В.

13.

Про стан містобудівної діяльності за перше півріччя
2012 року

План роботи управління регіонального
розвитку, містобудування та архітектури
облдержадміністрації на 2012 рік

Липень

Ніколаєнко А.І.

14.

Про стан розвитку фізичної культури і спорту в області План роботи управління фізичної
культури та спорту облдержадміністрації
на 2012 рік

Липень

Пастух Г.В.

15.

Про хід виконання обласної програми "Центральний
регіон – 2015" у січні-червні 2012 року у соціальній
сфері

Аналіз виконання обласної програми
"Центральний регіон – 2015"

Серпень

Пастух Г.В.

16.

Про стан готовності навчальних закладів області до
роботи в осінньо-зимовий період 2012/2013 року

Закони України "Про освіту", "Про
Серпень
загальну середню школу", "Про
дошкільну освіту", "Про позашкільну
освіту", "Про професійно-технічну освіту"

Пастух Г.В.

17.

Про стан готовності господарського комплексу області Аналіз підготовки до опалювального
до роботи в осінньо-зимовий період 2012/2013 року
сезону

Вересень

Яременко С.О.

18.

Про стан виплати заробітної плати в області

Жовтень

Пастух Г.В.

Указ Президента України від 25 травня
2004 року № 576
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Жовтень

Серпокрилов В.М.

19.

Про стан кадрової роботи в місцевих органах
виконавчої влади та основні пріоритети розвитку
державної служби в області шляхом реалізації
Рамкової Угоди між Головдержслужбою України,
Кіровоградською облдержадміністрацією та
Кіровоградською обласною радою

Постанова Кабінету Міністрів України від
2 серпня 1996 року № 912 "Про
затвердження Типового положення про
кадрову службу органу виконавчої влади"

20.

Про забезпечення реалізації заходів щодо
реформування галузі охорони здоров’я області

План роботи управління охорони здоров'я Листопад
облдержадміністрації на 2012 рік

Пастух Г.В.

21.

Про хід виконання обласної програми "Центральний
регіон – 2015" у сфері модернізації і розвитку
інфраструктури

Аналіз виконання обласної програми
"Центральний регіон – 2015"

Листопад

Ніколаєнко А.І.

22.

Про стан виконання розпорядження голови обласної
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 28 жовтня 2011 року
державної адміністрації від 28 жовтня
№ 936-р "Про затвердження плану заходів на 2012 рік з 2011 року № 936-р
розвитку музейної справи у Рік культури та
відродження музеїв"

Листопад

Пастух Г.В.

23.

Про заходи щодо підвищення безпеки дорожнього
руху

План роботи головного управління
промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації на 2012 рік

Грудень

Ніколаєнко А.І.

24.

Про виконання заходів щодо забезпечення реалізації
обласної програми "Центральний регіон – 2015"

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 14 січня
2011 року № 37-р

Згідно з окремим
дорученням
голови облдержадміністрації

Серпокрилов В.М.
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ІІ. Засідання колегій структурних підрозділів облдержадміністрації
1.

Головного управління економіки

Відповідно до положення про
структурний підрозділ

Щокварталу

Рахуба Н.А.

2.

Головного фінансового управління

Відповідно до положення про
структурний підрозділ

Щокварталу

Шеремет С.В.

3.

Головного управління праці та соціального захисту
населення

Відповідно до положення про
структурний підрозділ

Щокварталу

Догаров О.В.

4.

Головного управління агропромислового розвитку

Відповідно до положення про
структурний підрозділ

Щокварталу

Ніколаєнко В.Г.

5.

Головного управління промисловості та розвитку
інфраструктури

Відповідно до положення про
структурний підрозділ

Щокварталу

Завгородній В.О.

6.

Головного управління житлово-комунального
господарства

Відповідно до положення про
структурний підрозділ

Щокварталу

Довжук О.В.

7.

Управління регіонального розвитку, містобудування та Відповідно до положення про
архітектури
структурний підрозділ

Щомісяця

Кулікова В.В.

8.

Управління капітального будівництва

Відповідно до положення про
структурний підрозділ

Щокварталу

Іванов Е.М.

9.

Управління освіти і науки

Відповідно до положення про
структурний підрозділ

Щокварталу

Лещенко Е.В.

10.

Управління охорони здоров’я

Відповідно до положення про
структурний підрозділ

Щомісяця

Бенет М.В.
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11.

Управління культури і туризму

Відповідно до положення про
структурний підрозділ

Щомісяця

Животовська В.Г.

12.

Управління у справах сім`ї та молоді

Відповідно до положення про
структурний підрозділ

Щокварталу

Пастернак С.О.

13.

Управління фізичної культури та спорту

Відповідно до положення про
структурний підрозділ

Щокварталу

Колодяжний С.О.

14.

Служби у справах дітей

Відповідно до положення про
структурний підрозділ

Щокварталу

Сухопарова В.О.

15.

Державного архіву Кіровоградської області

Відповідно до положення про
структурний підрозділ

Щокварталу

Чвань Т.В.

ІІІ. Наради, семінари
1.

Міжнародний форум "Креативне місто"

Відповідно до плану основних заходів на
2012 рік

21 січня

Серпокрилов В.М.

2.

Нарада з начальниками відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міськвиконкомів:
1. Про профілактику злочинності та правопорушень
серед неповнолітніх.
2. Про порядок закінчення 2011/2012 навчального
року.

План роботи управління освіти і науки
обласної державної адміністрації на
2012 рік

25 січня

Пастух Г.В.
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3.

Нарада з редакторами комунальних засобів масової
інформації

Надання методичних рекомендацій
Січень,
редакторам стосовно діяльності районних червень
та міських комунальних засобів масової
інформації. Впровадження нових
технологій у розповсюдження інформації,
організація роботи веб-сайтів газет

Серпокрилов В.М.

4.

Навчально-методичні збори з начальниками управлінь
(відділів) з питань надзвичайних ситуацій
райдержадміністрацій, міськвиконкомів

Відповідно до плану основних заходів
цивільного захисту області на 2012 рік

Ніколаєнко А.І.

5.

Нарада з питань підготовки та проведення комплексу
весняно–польових робіт

Своєчасне та якісне проведення весняно– Лютий-березень
польових робіт

Ніколаєнко А.І.

6.

Семінар-нарада з керівниками структурних підрозділів
у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, фізкультурно-спортивних організацій
та громадських об’єднань фізкультурно-спортивного
спрямування

Вирішення питань із забезпечення
реалізації на території області державної
політики з питань фізичної культури та
спорту

Лютий,
грудень

Пастух Г.В.

7.

Наради-семінари у Державному архіві області з
керівниками архівних відділів райдержадміністрацій,
міських рад, з керівниками трудових архівів області, з
відповідальними за архівну справу та діловодство

Відповідно до плану роботи Держархіву
області на 2012 рік

Лютий,
травень,
липень

Серпокрилов В.М.

8.

Обласний семінар з питань видачі посвідчень
багатодітним сім'ям

Виконання законодавства щодо захисту
багатодітних сімей

Лютий

Пастух Г.В.

Січень,
квітень,
жовтень
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Оперативні наради з головними лікарями лікувальноПлан роботи управління охорони здоров’я
профілактичних закладів області з питань:
облдержадміністрації на 2012 рік
1. Про епідситуацію з ВІЛ-інфекцією, організацію та
надання медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД.
2. Про створення ліжок паліативної допомоги в
лікувально-профілактичних закладах області.
3. Про стан парку медичної апаратури урологічної
служби області.
4. Про роботу дермато-венерологічної служби області
за 2011 рік.
5. Про стан роботи по організації маммологічних
кабінетів в лікувально-профілактичних закладах
області.
6. Про стан роботи та перспективи розвитку служби
крові в області.
7. Про доїзд випускників Кіровоградського базового
медичного коледжу ім.Є.Й.Мухіна та
Олександрійського вищого медичного училища за
місцем призначення за спеціальностями “лікувальна
справа” та “акушерська справа”.
8. Про стан готовності лікувально-профілактичних
закладів та санепідслужби області до локалізації
вогнищ холери та кишкових інфекцій.
9. Про стан диспансеризації та надання планової
хірургічної допомоги хворим з доброякісними
пухлинами та передраковими захворюваннями.
10. Про стан готовності лікувально-профілактичних
закладів та санепідстанцій до роботи в умовах
ускладнень з кишкових інфекцій, у тому числі з холери
в епідемічний сезон 2012 року.
11. Про стан надання онкологічної допомоги жіночому
населенню області.

4

5
Пастух Г.В.

Лютий
Лютий
Березень
Березень
Квітень
Квітень
Травень

Травень
Травень
Червень

Червень

9
1

2

3

12. Про стан надання онкологічної допомоги
План роботи управління охорони здоров’я
населенню районів, визначених за показниками
облдержадміністрації на 2012 рік
першого півріччя 2012 року, та по ситуації протягом
року.
13. Про стан виконання заходів щодо профілактики і
зниження інвалідності населення області.
14. Про стан надання медичної допомоги в ЛПЗ області
особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
15. Про стан укомплектування лікарями і середнім
медичним персоналом лікувально-профілактичних
закладів області.
16. Про стан надання медичної допомоги в ЛПЗ області
людям похилого віку.
17. Про результати перевірки якості обстеження та
лікування в ЛПЗ області допризовників.
18. Про стан надання психіатричної допомоги
населенню області.
19. Про якість надання медичної допомоги дітям з
неврологічною патологією в п’яти районах області,
містах Кіровограді, Олександрії.
20. Про стан імунопрофілактики та виконання планів
профілактичних щеплень в ЛПЗ області за січеньвересень 2012 року.
21. Про виконання заходів щодо боротьби з
хронічними вірусними гепатитами В та С в області;
22. Про роботу кабінетів патології шийки матки,
лікування передракової та онкогінекологічної патології
в лікувально-профілактичних закладах області.

4
Липень

Липень
Липень
Вересень
Вересень
Жовтень
Жовтень
Листопад
Листопад
Грудень
Грудень

5
Пастух Г.В.
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10.

Нарада-семінар з особами, рекомендованими для
участі у конкурсному відборі щодо прийому до ДРІДУ
НАДУ при Президентові України за списком,
узгодженим з Академією

Підготовка вступників до
Дніпропетровського регіонального
інституту Національної академії
державного управління при Президентові
України

Березень

Серпокрилов В.М.

11.

Всеукраїнська нарада за підсумками роботи
регіональних тренінгових центрів у рамках програми
"Бібліоміст"

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 18 травня
2009 року № 293-р

Березень-квітень

Пастух Г.В.

12.

План роботи управління освіти і науки
Нарада з начальниками відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міськвиконкомів:
обласної державної адміністрації на
1. Про роботу місцевих органів управління освітою
2012 рік
щодо організованого завершення навчального року та
проведення державної підсумкової атестації.
2. Теоретико-методичні основи становлення і розвитку
виховного простору у навчальних закладах області (на
базі районних методичних кабінетів та навчальних
закладів Олександрійського району).

3 квітня

Пастух Г.В.

13.

Нарада з питань підготовки цукрових заводів області
до сезону цукроваріння у 2012 році

14.

Семінар з начальниками служб у справах дітей
Закон України “Про органи і служби у
райдержадміністрацій, міськвиконкомів про діяльність справах дітей та спеціальні установи для
служб у справах дітей щодо усиновлення дітей-сиріт та дітей”
дітей, позбавлених батьківського піклування та
ведення обліку дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах.
Організація роботи в комплексній єдиній
інформаційно-аналітичній системі “Діти”.

Аналіз стану підготовки цукрових заводів Квітень
області до сезону цукроваріння
Квітень

5

Ніколаєнко А.І.

Пастух Г.В.
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15.

Обласна конференція до відзначення 200-річчя з дня
Відзначення 200-річчя з дня заснування
заснування Собору Свято-Різдва Пресвятої Богородиці Собору Свято-Різдва Пресвятої
(Грецька церква, Храм Володимирської ікони Божої
Богородиці
Матері, Кафедральний Собор)

Квітень

Пастух Г.В.

16.

Міжнародна науково-практична конференція
присвячена 650-й річниці битви на Синіх Водах

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 11 липня
2011 року № 601-р

Травень

Пастух Г.В.

17.

Обласний форум музейних працівників

Закон України “Про музеї та музейну
справу”, Кодекс музейної етики від
ІСОМ

Травень

Пастух Г.В.

18.

Нарада з начальниками відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міськвиконкомів:
1. Про дотримання санітарно-гігієнічних вимог у
навчальних закладах області.
2. Про стан безпеки життєдіяльності під час літнього
відпочинку та оздоровлення.
3. Про хід організованого відпочинку дітей у таборах з
денним перебуванням.

План роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації на 2012 рік

5 червня

Пастух Г.В.

19.

Обласний семінар з питань запобігання торгівлі
людьми

Підвищення рівня інформованості
Червень
населення з питань попередження торгівлі
людьми, гендерної дискримінації

Пастух Г.В.

20.

Семінар з спеціалістами управлінь праці та соціального Надання практичних рекомендацій
захисту населення райдержадміністрацій та
спеціалістам
міськвиконкомів щодо питань впровадження та роботи
програмних комплексів

20 липня

Пастух Г.В.
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21.

Постанова Кабінету Міністрів України від Липень
Семінар з начальниками та завідувачами секторів
24 вересня 2008 року № 866
опіки, піклування та усиновлення служб у справах
дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів щодо
діяльності служб у справах дітей з влаштування дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
під опіку, піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки
сімейного типу та дотримання законодавства з питань
захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування

Пастух Г.В.

22.

Нарада з питань підготовки та проведення збирання
ранніх зернових і зернобобових культур

Липень

Ніколаєнко А.І.

23.

Нарада з начальниками відділів, управлінь освіти
План роботи управління освіти і науки
райдержадміністрацій, міськвиконкомів:
обласної державної адміністрації на
1. Про організований початок навчального року у
2012 рік
загальноосвітніх навчальних закладах області.
2. Про хід підготовки закладів освіти області до нового
навчального року.
3. Про результати перевірки шкільної документації у
навчальних закладах області.
4. Про підготовку статистичних звітів та проведення
операції "Урок".

7 серпня

Пастух Г.В.

24.

Обласний семінар з питань протидії насильству в сім'ї

Підвищення рівня інформованості
населення з питань попередження
насильства в сім'ї, гендерної
дискримінації

Серпень

Пастух Г.В.

25.

Нарада з питань проведення комплексу осінньопольових робіт

Забезпечення своєчасного проведення
комплексу осінніх польових робіт

Вересень

Ніколаєнко А.І.

Забезпечення своєчасного проведення
збирання врожаю
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26.

Нарада з начальниками відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міськвиконкомів:
1. Про працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів
та стан охоплення дітей шкільного віку навчанням.
2. Дослідницько-пошукова діяльність у системі роботи
бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів:
науково-методичне забезпечення.

План роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації на 2012 рік

23 жовтня

Пастух Г.В.

27.

Збір посадових осіб органів державної влади,
відповідальних за планування та здійснення заходів
цивільного захисту у м.Полтаві

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2011 року
№ 1215-р

Жовтень

Ніколаєнко А.І.

28.

Всеукраїнська науково-практична конференція
Розпорядження голови обласної
"Дитячі бібліотеки як культурно-інфоромаційні центри державної адміністрації від 27 листопада
у процесі формування особистості дитини"
2009 року № 910-р

Жовтень

Пастух Г.В.

29.

Спільна нарада служби у справах дітей, управління
освіти і науки облдержадміністрації та кримінальної
міліції у справах дітей управління МВС України в
області з питань взаємодії щодо попередження
правопорушень серед дітей та підлітків

Закон України “Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей”

Листопад

Пастух Г.В.

30.

Обласний семінар з питань дотримання чинного
законодавства щодо реалізації рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків у суспільстві

Підвищення рівня інформованості
населення з питань гендерної
дискримінації

Листопад

Пастух Г.В.

31.

Нарада щодо підведення підсумків роботи у 2012 році
та визначення основних завдань у сфері цивільного
захисту на 2013 рік

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 19 грудня
2011 року № 1107-р

Грудень

Ніколаєнко А.І.

32.

Нарада з питань розвитку житлового будівництва на
території області

План роботи управління регіонального
розвитку, містобудування та архітектури
облдержадміністрації на 2012 рік

Щомісяця

Ніколаєнко А.І.
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33.

Навчально-методичні збори з начальниками управлінь
(відділів) містобудування та архітектури
райдержадміністрацій, міськвиконкомів

План роботи управління регіонального
розвитку, містобудування та архітектури
облдержадміністрації на 2012 рік

Щокварталу

Ніколаєнко А.І.

34.

Конференції лікарів лікувально-профілактичних
закладів області:
хірургічного профілю;
терапевтичного профілю;
педіатрів;
акушер-гінекологів.

План основних організаційних заходів
управління охорони здоров’я
облдержадміністрації на 2012 рік

Щокварталу

Пастух Г.І.

35.

Нарада з директорами та головними бухгалтерами
інтернатних закладів області

Надання практичних рекомендацій
спеціалістам

Щокварталу

Пастух Г.В.

36.

Семінари-тренінги з питань підтримки громадських
ініціатив щодо реалізації державної молодіжної
політики

Підтримка громадських ініціатив

Щокварталу

Пастух Г.В.

37.

Зустріч голови обласної державної адміністрації з
лідерами обласних організацій політичних партій

Доручення голови обласної державної
адміністрації від 25 жовтня 2010 року
№ 27-475/1

Щокварталу

Серпокрилов В.М.

38.

Семінар за участю спеціалістів управлінь праці та
соціального захисту населення райдержадміністрацій
та міськвиконкомів з питань ведення персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги, та
здійснення розрахунків з організаціями – надавачами
послуг за наданні пільги

Підвищення кваліфікаційного рівня
спеціалістів

Щокварталу
(за окремим
графіком)

Пастух Г.В.

39.

Наради з помічниками заступників голови обласної
державної адміністрації з питань роботи із
зверненнями громадян

Відповідно до Тимчасового положення
про відділ

І квартал

Серпокрилов В.М.
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40.

Семінар із спеціалістами управлінь праці та соціального Підвищення кваліфікації спеціалістів
захисту населення та будинків-інтернатів щодо питань
кадрової роботи, державної служби та діловодства

ІІ та ІV квартали

Пастух Г.В.

41.

Семінар за участю спеціалістів райдержадміністрацій,
міськвиконкомів відповідальних за роботу із
зверненнями громадян

Відповідно до Тимчасового положення
про відділ

ІІ квартал

Серпокрилов В.М.

42.

Нарада за участі представника Національної ради
України з питань телебачення та радіомовлення з
провайдерами програмної послуги

Аналіз діяльності провайдерів програмної IІІ квартал
послуги в області

43.

Семінар за участю спеціалістів структурних підрозділів Відповідно до Тимчасового положення
обласної державної адміністрації відповідальних за
про відділ
роботу із зверненнями громадян

ІІІ квартал

Серпокрилов В.М.

44.

Нарада з керівниками телерадіоорганізацій області

Оцінка стану телерадіоінформаційного
простору області. Обговорення
законодавчих вимог до ліцензування

IV квартал

Серпокрилов В.М.

45.

Наради з працівниками діловодних, експертних та
архівних служб організацій усіх форм власності

Відповідно до плану роботи Держархіву
області на 2012 рік

ІV квартал

Серпокрилов В.М.

46.

Нарада з керівниками кадрових служб районних
державних адміністрацій та структурних підрозділів
обласної державної адміністрації

Постанова Кабінету Міністрів України від Щопівріччя
2 серпня 1996 року № 912

47.

Семінар за участю спеціалістів управлінь праці та
Підвищення кваліфікаційного рівня
соціального захисту населення райдержадміністрацій
спеціалістів
та міськвиконкомів з питань здійснення нагляду за
додержанням вимог законодавства під час призначення
та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України
в області

Щопівріччя
(за окремим
графіком)

Серпокрилов В.М.

Серпокрилов В.М.

Пастух Г.В.
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48.

Наради з керівниками підприємств промисловості,
транспорту та зв’язку з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат

Доручення Президента України
від 6 березня 2006 року № 1-1/200

Протягом року

Ніколаєнко А.І.

49.

Наради з питань надрокористування

Положення про головне управління
промисловості та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації

Протягом року

Ніколаєнко А.І.

50.

Оперативні наради з питань будівництва об’єктів
соціальної сфери та газифікації населених пунктів
області

З метою поліпшення якості виконаних
Протягом року
робіт, скорочення термінів та ефективного (за окремим
використання коштів
графіком)

Ніколаєнко А.І.

51.

Семінари зі спеціалістами управлінь праці та
соціального захисту населення райдержадміністрацій
та міськвиконкомів щодо соціального захисту осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

План роботи головного управління паці та Протягом року
соціального захисту населення обласної
державної адміністрації на 2012 рік

Пастух Г.В.

52.

Нарада з питання розрахунків підприємств
комунальної теплоенергетики області за спожитий
природний газ

Аналіз розрахунків підприємств
комунальної теплоенергетики області за
спожитий природний газ

Протягом року

Яременко С.О.

53.

Проведення стажування для спеціалістів по роботі із
зверненнями громадян райдержадміністрацій

Відповідно до Тимчасового положення
про відділ

Протягом року

Серпокрилов В.М.

54.

Наради щодо вирішення проблемних питань
виробництва у буровугільному комплексі,
урановидобувних підприємствах та КГЗКОРу

Положення про головне управління
промисловості та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації

За окремим
планом

Ніколаєнко А.І.

55.

Нарада з питання дозвільної системи у сфері
господарської діяльності в області

Доручення Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2010 року № 48280/0/1-10

У разі
необхідності

Серпокрилов В.М.

17
1

2

3

4

5

56.

Методичний семінар з працівниками управлінь праці та Надання методичних рекомендацій
соціального захисту населення райдержадміністрацій та спеціалістам
міськвиконкомі з питань виконання програм
соціального захисту пенсіонерів і інвалідів

У міру
Пастух Г.В.
надходження змін
до чинного
законодавства

57.

Методичний семінар з питань атестації робочих місць
за умовами праці для працівників підприємств,
установ та організацій на базі обласних навчальних
центрів підвищення кваліфікації спеціалістів

Забезпечення проведення на
підприємствах своєчасної і якісної
атестації робочих місць за умовами праці

У міру
комплектування
навчальних груп

Пастух Г.В.

58.

Наради-семінари з начальниками загальних відділів
райдержадміністрацій

Відповідно до Положення про загальний
відділ

Щопівріччя

Серпокрилов В.М.

59.

Проведення стажування для начальників загальних
відділів райдержадміністрацій

Відповідно до Положення про загальний
відділ

Протягом року

Серпокрилов В.М.

Січень

Пастух Г.В.

IV. Засідання
1.

Проведення засідань комісії управління фізичної
Вивчення стану справ у сфері фізичної
культури та спорту обласної державної адміністрації
культури і спорту за основними
по прийому статистичної звітності з фізичної культури напрямками діяльності
і спорту за формою № 2-ФК “Звіт з фізичної культури і
спорту за 2011 рік”

2.

Засідання навчально-методичної ради державного
навчального закладу "Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій Кіровоградської
обласної державної адміністрації":
1. Про підсумки роботи Центру в 2011 році та завдання
щодо поліпшення якості підвищення кваліфікації
слухачів у 2012 році

План роботи державного навчального
закладу "Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
Кіровоградської обласної державної
адміністрації" на 2012 рік

Серпокрилов В.М.

Січень
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2. Про інноваційні технології в навчальному процесі.
3. Про навчання посадових осіб органів місцевого
самоврядування з питань запобігання та протидії
корупції.
4. Про підсумки навчання студентів-випускників
вищих навчальних закладів м.Кіровограда за
професійною програмою підготовки кадрового резерву
на посади державних службовців V-VІІ категорій.
5. Про стан кадрової роботи та дотримання
законодавства України про боротьбу з корупцією.
6. Звіт навчально-організаційного відділу державного
навчального закладу "Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій Кіровоградської
обласної державної адміністрації" про роботу у
2012 році.

4
Березень
Квітень

5
Серпокрилов В.М.

Червень,
жовтень
Листопад
Грудень

3.

Засідання обласної ради директорів початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

План роботи управління культури і
туризму облдержадміністрації на 2012 рік

Січень,
серпень

Пастух Г.В.

4.

Засідання обласної евакуаційної комісії

План роботи обласної евакуаційної комісії Лютий,
на 2012 рік
листопад

Ніколаєнко А.І.

5.

Засідання комісії сприяння додержанню законодавства
про свободу совісті та релігійні організації

Аналіз релігійної ситуації та виконання
чинного законодавства про свободу
совісті та релігійні організації

Лютий,
липень

Пастух Г.В.

6.

Засідання консультативної ради при обласному центрі
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про
підсумки діяльності центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді області за 2011 рік та завдання на
2012 рік

Координація діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо
подальшої розбудови мережі сільських та
селищних центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді та здійснення
соціальної роботи

Березень

Пастух Г.В.
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7.

Засідання "круглого столу" з питань розвитку туризму
на території області з суб’єктами господарської
діяльності, які надають послуги в туристичній,
готельній сфері та з пасажирських перевезень

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 18 травня
2009 року № 293-р

Пастух Г.В.

8.

Засідання ради директорів обласних бібліотек:
1. Про підсумки роботи бібліотек області у 2011 році:
здобутки, проблеми та завдання на 2012 рік.
2. Про залучення інвестицій та впровадження
інформатизації в роботу закладів культури області на
прикладі роботи бібліотек міста Кіровограда та інших
у Всеукраїнській програмі "Бібліоміст".
3. Про виконання Плану заходів щодо розвитку
бібліотечної справи у Кіровоградській області на
2010-2015 роки бібліотеками Компаніївської
централізованої бібліотечної системи.
4. Про планування діяльності обласних бібліотек на
2013 рік.
5. Про діяльність інформаційно-ресурсних центрів у
бібліотеках області.

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 27 листопада
2009 року № 910-р, доручення голови
обласної державної адміністрації від
13 жовтня 2010 року № 27-455/1

9.

Засідання координаційної ради з питань профілактики
наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів, при обласній державній
адміністрації

З метою забезпечення координації дій
місцевих органів виконавчої влади,
правоохоронних органів та громадських
організацій щодо профілактики протидії
незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів

Березень,
липень
листопад,

Пастух Г.В.

10.

Засідання організаційного комітету з підготовки та
проведення XХІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
вокально-хорового мистецтва "Калиновий спів”

План роботи управління культури і
туризму облдержадміністрації на 2012 рік

Квітень,
травень

Пастух Г.В.

Пастух Г.В.
Березень
Червень

Серпень

Жовтень
Жовтень
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11.

Засідання обласної міжвідомчої ради з питань
бібліотечної роботи

Наказ начальника управління культури і
туризму облдержадміністрації від
10 серпня 2009 року № 469

Квітень,
листопад

Пастух Г.В.

12.

Засідання координаційної ради із забезпечення
моніторингу і ходу виконання рішення обласної ради
від 30 березня 2007 року № 188

Виконання заходів, передбачених
обласною програмою оздоровлення і
відпочинку, дітей, молоді та сімей з
дітьми Кіровоградської області на
2007-2013 роки

Травень,
серпень

Пастух Г.В.

13.

Засідання консультативної ради при обласному центрі Координація та контроль за діяльністю
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про резуль- соціальних закладів
тати діяльності Кіровоградського обласного центру
соціально-психологічної допомоги та Кіровоградського міського соціального гуртожитку для дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Липень

Пастух Г.В.

14.

Засідання обласного організаційного комітету з
проведення ХLІІ Всеукраїнського свята театрального
мистецтва "Вересневі самоцвіти"

План роботи управління культури і
туризму облдержадміністрації на 2012 рік

Серпень,
вересень

Пастух Г.В.

15.

Засідання консультативної ради при обласному центрі
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
про стан дотримання законодавства щодо здійснення
соціального супроводу прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу та соціальної роботи з
сім’ями, які опинились в складних життєвих
обставинах

Координація діяльності центрів соціальЖовтень
них служб для сім’ї, дітей та молоді щодо
здійснення соціального супроводження
прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу та забезпечення ефективної соціальної роботи з сім’ями і особами,
які опинилися в складних життєвих
обставинах

Пастух Г.В.
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16.

Засідання комісії для проведення конкурсу щодо
зарахування осіб до кадрового резерву на посади голів
обласної та районних державних адміністрацій

Постанова Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2007 року № 272

Грудень

Серпокрилов В.М.

17.

Засідання комісії управління фізичної культури та
спорту обласної державної адміністрації з прийому
річних звітів спортивних шкіл усіх типів за 2012 рік за
формою № 5-ФК "Звіт дитячо-юнацької спортивної
школи”

Вивчення стану справ щодо діяльності
спортивних шкіл

Грудень

Пастух Г.В.

18.

Засідання робочої групи з контролю за ходом
підготовки та станом проходження опалювального
сезону 2012/2013 року

Контроль за ходом підготовки та станом
проходження опалювального сезону
2012/2013 року

III-IV квартали

Яременко С.О.

19.

Засідання обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

План роботи обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій на 2012 рік

Щомісяця

Ніколаєнко А.І.

20.

Засідання Консультативної ради з питань охорони
культурної спадщини при обласній державній
адміністрації

План роботи відділу охорони культурної
спадщини облдержадміністрації на
2012 рік

Щомісяця

Ніколаєнко А.І.

21.

Засідання обласної робочої групи з питань легалізації
заробітної плати та "тіньової" зайнятості населення

Недопущення використання найманої
Щомісяця
праці без належного оформлення
трудових відносин та підвищення доходів
населення

Пастух Г.В.

22.

Засідання робочої групи обласного комітету з
економічних реформ "Реформа соціальної сфери і
підвищення якості життя"

План роботи головного управління праці
та соціального захисту населення
облдержадміністрації на 2012 рік

Пастух Г.В.

Щомісяця

22
1

2

3

4
Щомісяця

5

23.

Засідання робочої підгрупи "Реформування системи
План роботи головного управління праці
соціальних пільг" та "Подолання бідності" робочої
та соціального захисту населення
групи обласного комітету з економічних реформ
облдержадміністрації на 2012 рік
"Реформа соціальної сфери і підвищення якості життя"

Пастух Г.В.

24.

Засідання обласного комітету доступності

Розпорядження голови обласної державної Щомісяця
адміністрації від 24 червня 2008 року
№ 541-р

Ніколаєнко А.І.

25.

Засідання комісії управління фізичної культури та
спорту обласної державної адміністрації з присвоєння
тренерських категорій та спортивних розрядів

Розгляд матеріалів осіб, які пропонуються Щомісяця
до присвоєння тренерських категорій та
спортивних розрядів

Пастух Г.В.

26.

Засідання обласної комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат

Ліквідація заборгованості із зарплати

Двічі на місяць
(2 та 4 четвер
місяця)

Пастух Г.В.

27.

Засідання постійно діючої комісії з питань координації
дій щодо попередження насильства в сім'ї

Розгляд звернень та аналіз причин
насильства в сім'ї

Щокварталу

Пастух Г.В.

28.

Засідання робочої групи з питань роботи та
функціонування об'єднання співвласників
багатоквартирних будинків

План роботи головного управління
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації на 2012 рік

Щокварталу

Яременко С.О.

29.

Засідання регіональної ради по роботі з кадрами
обласної державної адміністрації

Згідно із затвердженим планом роботи

Щокварталу

Серпокрилов В.М.

30.

Засідання обласної тристоронньої соціальноекономічної ради

Співпраця з профспілками та
роботодавцями

Щокварталу

Пастух Г.В.
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31.

Засідання обласної ради з питань безпечної
життєдіяльності населення

Координація дій місцевих органів
виконавчої влади у сфері безпеки
життєдіяльності населення

Щокварталу

Пастух Г.В.

32.

Засідання координаційної ради з гендерних питань та
проблем сім'ї при облдержадміністрації

План роботи управління у справах сім’ї та Щокварталу
молоді облдержадміністрації на 2012 рік

Пастух Г.В.

33.

Засідання ради з питань молодіжної політики при
облдержадміністрації

Підвищення ефективності роботи щодо
молодіжної політики

Щокварталу

Пастух Г.В.

34.

Засідання обласної протиракової експертної комісії та
товариства онкологів

План роботи управління охорони здоров'я Щокварталу
облдержадміністрації на 2012 рік

Пастух Г.В.

35.

Засідання громадської ради при облдержадміністрації

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 11 квітня
2011 року № 313-р

Щокварталу

Серпокрилов В.М.

36.

Засідання Громадської гуманітарної ради при обласній
державній адміністрації

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 17 червня
2010 року № 494-р, від 6 липня 2010 року
№ 550-р

Щокварталу

Серпокрилов В.М.

37.

Засідання координаційної ради з питань розвитку
козацтва при Кіровоградській обласній державній
адміністрації.

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 7 грудня
2009 року № 957-р

Щокварталу

Серпокрилов В.М.

38.

Засідання координаційної ради з питань розвитку
підприємництва при обласній державній адміністрації

Закон України "Про державну підтримку
малого підприємництва"

Щокварталу

Серпокрилов В.М.

39.

Засідання обласної комісії з питань санації,
реструктуризації та банкрутства підприємств

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 21 березня
2007 року № 172-р

Щокварталу

Серпокрилов В.М.

24
1

2

3

4

5

40.

Засідання Наглядової ради Регіонального фонду
підтримки підприємства у Кіровоградській області

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 14 лютого
2001 року № 505-р

Щокварталу

Серпокрилов В.М.

41.

Засідання координаційної ради з питань книговидання
та книгорозповсюдження в області

Забезпечення розвитку місцевого
книговидання, визначення пріоритетних
для друку книжкових видань

Щопівроку

Серпокрилов В.М.

42.

Засідання обласної координаційної ради з питань
телебачення і радіомовлення

Аналіз стану та перспектив розвитку на
території області цифрового телебачення

Щопівроку

Серпокрилов В.М.

43.

Засідання круглого столу за участі представників
засобів масової інформації області та лідерів
громадських організацій

Аналіз розвитку громадянського
суспільства

Щопівроку

Серпокрилов В.М.

44.

Засіданні художньо-методичної ради обласного центру План управління культури і туризму
народної творчості
облдержадміністрації на 2012 рік

Щопівроку

Пастух Г.В.

45.

Засідання експертно-перевірної комісії Державного
архіву області

План роботи Державного архіву області
на 2012 рік

Протягом року

Серпокрилов В.М.

46.

Засідання науково-методичної ради Державного архіву План роботи Державного архіву області
області
на 2012 рік

Протягом року

Серпокрилов В.М.

47.

Засідання архітектурно-містобудівної ради при
управлінні регіонального розвитку, містобудування та
архітектури облдержадміністрації

Закон України "Про архітектурну
діяльність"

Протягом року

Ніколаєнко А.І.

48.

Засідання Координаційної ради з питань безпеки
дорожнього руху при облдержадміністрації

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 7 жовтня
2009 року №720-р

Протягом року

Ніколаєнко А.І.
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49.

Засіданнях спільної науково-методичної ради обласних План роботи управління культури і
краєзнавчого та художнього музеїв
туризму облдержадміністрації на 2012 рік

Протягом року

Пастух Г.В.

50.

Засідання постійно діючої робочої групи з питань
землевідведення

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 5 липня
2010 року № 544-р

Протягом року
(у разі потреби)

Ніколаєнко А.І.

51.

Засідання обласної робочої групи з питань
надрокористування

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 7 жовтня
2010 року № 862-р

Протягом року
(у разі потреби)

Ніколаєнко А.І.

52.

Засідання обласної комісії з підготовки пропозицій
З метою розгляду звернень релігійних
щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, організацій щодо повернення культових
які були порушені внаслідок проведення колишнім
споруд
Союзом радянських соціалістичних республік
тоталітарної політики стосовно релігії

Протягом року
(у разі
необхідності)

Пастух Г.В.

53.

Засідання комісії із спірних питань встановлення
факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у
ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї та визначення відповідної
категорії

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 7 липня
2010 року № 557-р

Протягом року
(у разі звернень
громадян)

Пастух Г.В.

54.

Засідання комісії з питань видачі суб’єктам
господарювання ліцензій на право роздрібної торгівлі
пестицидами і агрохімікатами

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 29 листопада
2007 року № 865

Протягом року
(у міру
надходження
документів)

Ніколаєнко А.І.

55.

Засідання комісії з питань розвитку садівництва та
виноградарства в області

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 8 грудня
2009 року № 965-р

Протягом року
(у міру
надходження
документів)

Ніколаєнко А.І.
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56.

Засідання обласних комісій:
щодо ліцензування господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення;
щодо ліцензування господарської діяльності з
виробництва теплової енергії (крім певних видів
господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії), транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами та постачання
теплової енергії

Закон України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності"

Протягом року
(у міру
надходжень заяв
від суб’єктів
господарювання)

Яременко С.О.

57.

Засідання обласної комісії з питань обліку юридичних
осіб

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 17 лютого
2006 року № 92-р

У разі
необхідності

Серпокрилов В.М.

58.

Засідання обласної комісії з питань інноваційної
діяльності

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 18 листопада
2010 року № 1017-р

У разі
необхідності

Серпокрилов В.М.

59.

Засідання обласного організаційного комітету з питань Розпорядження голови обласної
виставкової діяльності
державної адміністрації від 16 липня
2010 року № 611-р

У разі
необхідності

Серпокрилов В.М.

60.

Засідання обласної робочої групи з відбору та
формування переліку природоохоронних заходів та
об’єктів, що фінансуються з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища

Розпорядження голови обласної
У разі
необхідності
державної адміністрації від 4 червня
2008 року № 471-р, від 3 грудня 2009 року
№ 943-р

Серпокрилов В.М.
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61.

Засідання обласної робочої групи з відбору та
формування переліків об’єктів, будівництво та
реконструкцію яких передбачається здійснювати із
залученням коштів державного та обласного бюджетів

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 12 грудня
2009 року № 1005-р

У разі
необхідності

Серпокрилов В.М.

62.

Засідання Ради з питань удосконалення діяльності
ринків області

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 8 листопада
2010 року № 975-р

У разі
необхідності

Серпокрилов В.М.

63.

Засідання регіональної робочої групи міжвідомчого
центру з організації перепідготовки управлінських
кадрів для сфери підприємництва в області

Постанова Кабінету Міністрів України від У разі
21 січня 2001 року № 55
необхідності

Серпокрилов В.М.

64.

Засідання обласної комісії з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 22 грудня
2010 року № 1133-р

Серпокрилов В.М.

65.

Засідання ради у справах громадян з обмеженими
фізичними можливостями, психічними
захворюваннями та розумовою відсталістю

Сприяння розв’язання проблем громадян з У разі
обмеженими фізичними можливостями
необхідності

Пастух Г.В.

66.

Засідання робочої групи з питань координації та
реалізації в області проекту "Удосконалення системи
соціальної допомоги"

Координація та реалізації в області
проекту "Удосконалення системи
соціальної допомоги"

Пастух Г.В.

67.

Засідання конкурсної комісії обласної державної
Постанова Кабінету Міністрів України від У разі
адміністрації на заміщення вакантних посад державних 15 лютого 2002 року № 169
необхідності
службовців

У разі
необхідності

У разі
необхідності

Серпокрилов В.М.
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68.

Засідання комісії при обласній державній адміністрації Здійснення попереднього розгляду
з питань нагородження
питань, пов'язаних з нагородженням
відзнаками облдержадміністрації,
облдержадміністрації та обласної ради,
державними нагородами України

У разі
необхідності

Серпокрилов В.М.

69.

Засідання тендерного комітету управління
капітального будівництва облдержадміністрації

З метою дотримання вимог чинного
законодавства

У міру
надходження
документів

Ніколаєнко А.І.

70.

Засідання обласного комітету з економічних реформ

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації

Згідно з планом
засідань

Серпокрилов В.М.

71.

Засідання робочої групи "Сталий регіональний
економічний розвиток" обласного комітету з
економічних реформ

План засідань робочої групи "Сталий
Згідно з планом
регіональний економічний розвиток"
засідань
обласного комітету з економічних реформ

Серпокрилов В.М.

72.

Засідання робочої групи щодо вивчення стану
реалізації заходів обласної програми "Центральний
регіон-2015"

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 10 лютого
2011 року № 112-р

Згідно з
окремими
дорученнями

Серпокрилов В.М.

73.

Засідання комісії з розгляду кандидатур на отримання
обласної стипендії видатним діячам культури і
мистецтв

Рішення обласної ради від 6 червня
2003 року № 183

Протягом
року

Пастух Г.В.

10 січня

Серпокрилов В.М.

V. Організаційні заходи
1.

Забезпечення здійснення державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 12 березня
2009 року № 130-р
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2.

Заходи щодо визначення лауреатів обласної
літературної премії імені Євгена Маланюка

Рішення обласної ради від 19 квітня
2002 року № 13

До 14 січня,
до 1 листопада

Пастух Г.В.

3.

Аналіз інформацій по звітах місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
області, підготовка статичного звіту і письмової
довідки Адміністрації Президента України

На виконання доручення Радника
Президента України – Представника
Президента України у Конституційному
Суді України від 7 грудня 2011 року
№ 51-01/476

До 19 січня

Серпокрилов В.М.

4.

Організація і проведення обласної акції "Ватра
пам'яті", присвяченої бою українських студентів під
Крутами

Підтримка громадської активності молоді

29 січня

Пастух Г.В.

5.

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості,
присвячений Шевченківським дням (номінації:
"Література", "Історія України і державотворення",
"Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво")

План роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації на 2012 рік

Січень

Пастух Г.В.

6.

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської
та студентської молоді імені Т.Шевченка у
2011/2012 навчальному році

План роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації на 2012 рік

Січень

Пастух Г.В.

7.

IV етап III Міжнародного конкурсу знавців української План роботи управління освіти і науки
мови ім.Петра Яцика
облдержадміністрації на 2012 рік

Січень

Пастух Г.В.

8.

Здійснення організаційних заходів та забезпечення
проведення Міжнародного форуму "Креативне місто"

21 січня

Серпокрилов В.М.

Створення умов для налагодження
ділових відносин між представниками
органів місцевого самоврядування,
експертними співтовариствами,
громадськими об’єднаннями та
міжнародними організаціями, що
працюють у сфері розвитку міст
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9.

Цикл вечорів духовної музики "Різдвяні передзвони”

План роботи управління культури і
туризму облдержадміністрації на 2012 рік

Січень

Пастух Г.В.

10.

Обласний конкурс серед учнів початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
"Паросток"

Наказ начальника управління культури і
туризму облдержадміністрації від
2 грудня 2009 року № 695

Січень-березень

Пастух Г.В.

11.

III (обласний) етап Всеукраїнських учнівських
олімпіад. Участь у Всеукраїнському етапі конкурсу

План роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації на 2012 рік

Січень,
березень

Пастух Г.В.

12.

Чемпіонат області з інтелектуальних ігор серед молоді
сезону 2011/2012 року

Підтримка творчих ініціатив молоді

Січень-квітень

Пастух Г.В.

13.

Організація виконання та виконання заходів програми
розвитку внутрішньої торгівлі Кіровоградської області
на період до 2012 року

Постанова Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2010 року №632,
розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 30 червня
2010 року № 534-р

Січень,
липень

Серпокрилов В.М.

14.

Участь у проведенні заходів з нагоди Дня пам’яті
жертв Холокосту

Резолюція Генеральної Асамблеї
Організації Об’єднаних Націй від
1 листопада 2005 року № 60/7

Січень,
вересень

Пастух Г.В.

15.

Організаційні заходи щодо проведення Новорічних та
Різдвяних свят

Належне відзначення свят

Січень,
грудень

Пастух Г.В.

16.

Проведення організаційних заходів з нагоди
Новорічних та Різдвяних свят для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування області та
вихованців комунальної установи “Притулку для дітей
“Надія” служби у справах дітей облдержадміністрації”

Рішення обласної ради від 9 грудня
2010 року № 30

Січень,
грудень

Пастух Г.В.
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17.

Проведення щорічної оцінки виконання державними
Постанова Кабінету Міністрів України від Січень-лютий
службовцями покладених на них обов’язків і завдань за 28 грудня 2000 року №1922
результатами роботи у 2011 році

Серпокрилов В.М.

18.

Забезпечення підготовки та опублікування щорічної
Указ Президента України від 7 лютого
аналітичної інформації про стан роботи зі зверненнями 2008 року № 109
громадян та періодичне оприлюднення через засоби
масової інформації відомостей про роботу зі
зверненнями громадян

Січень-лютий
та щокварталу
протягом року

Серпокрилов В.М.

19.

Заходи з нагоди вшанування учасників бойових дій на
території інших держав і 23-ї річниці виведення військ
колишнього СРСР з Республіки Афганістан

13-15 лютого

Серпокрилов В.М.

20.

Здійснення моніторингу Національного плану дій щодо Розпорядження Кабінету Міністрів
підвищення рівня благоустрою населених пунктів та
України від 4 листопада 2009 року
прилеглих до них територій на 2010-2015 роки
№1320-р

До 20 лютого

Яременко С.О.

21.

XVІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на Положення Всеукраїнського конкурсу
народних інструментах "Провесінь"
виконавців на народних інструментах
"Провесінь"

24-29 лютого

Пастух Г.В.

22.

Тренування органів управління та сил обласної
підсистеми єдиної системи цивільного захисту щодо
виконання завдань з організації безпечного пропуску
весняного льодоходу та повені

План основних заходів цивільного
захисту області на 2012 рік

Лютий

Ніколаєнко А.І.

23.

Організація і проведення обласного молодіжного
конкурсу "Молода людина року"

Підтримка творчих ініціатив молоді

Лютий

Пастух Г.В.

24.

Акція "Один день в армії, або Пані-солдат"

Впровадження гендерної рівності серед
населення області

Лютий

Пастух Г.В.

Відповідно до календаря пам’ятних дат
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25.

Профілактичний місячник "Разом проти туберкульозу" Популяризація здорового способу життя
серед молоді

Лютий

Пастух Г.В.

26.

Організація і проведення обласного етапу
всеукраїнського фестивалю конкурсу "Молодь обирає
здоров'я"

Формування здорового способу життя у
молодіжному середовищі

Лютий-квітень

Пастух Г.В.

27.

Регіональний етап всеукраїнської акції "Серце до
серця"

Популяризація здорового способу життя
та підтримка громадського руху

Лютий-травень

Пастух Г.В.

28.

Організація проведення перевірки умов утримання
дітей в Кіровоградському приймальникурозподільнику для дітей УМВС України в області

Закон України “Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей”

Лютий,
грудень

Пастух Г.В.

29.

Обласний конкурс "Музейний вернісаж" (кращий
музейний заклад області)

Закон України "Про музеї та музейну
справу"

Лютий-грудень

Пастух Г.В.

30.

Проведення організаційних заходів щодо відзначення в Належне відзначення Дня захисника
області Дня захисника Вітчизни
Вітчизни

Лютий

Пастух Г.В.

31.

Обласна премія у галузі культури "Духовний скарб
Кіровоградщини"

Рішення обласної ради від 21 березня
2008 року № 421

До 10 березня

Пастух Г.В.

32.

Провести роботу по відбору кандидатур для вступу до
Національної академії державного управління при
Президентові України, її регіональних інститутів,
магістратур при вищих навчальних закладах

Постанова Кабінету Міністрів України від До 15 березня –
14 квітня 2004 року № 468
на 2012 рік;
вересень,
листопад – на
2013 рік

Серпокрилов В.М.

33.

Організаційні заходи щодо відзначення Міжнародного
жіночого дня

Належне відзначення свята 8 Березня

Пастух Г.В.

Березень
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34.

Обласний фестиваль індустрії краси

План роботи управління у справах сім’ї та Березень
молоді на 2012 рік

Пастух Г.В.

35.

Підведення підсумків обласного конкурсу "Населений
пункт Кіровоградської області найкращого
благоустрою"

Рішення обласної ради від 25 липня
2008 року № 517

Березень

Яременко С.О.

36.

Урочистості з нагоди відзначення Всеукраїнського дня Указ Президента України від 21 березня
працівників культури і аматорів народного мистецтва
2000 року № 484

Березень

Пастух Г.В.

37.

Урочисті заходи з нагоди відзначення Міжнародного
дня театру

З метою популяризації театрального
мистецтва

Березень

Пастух Г.В.

38.

Обласний огляд-конкурс аматорських театральних
колективів "Театральна весна Кіровоградщини"

Положення про проведення обласного
Березень
огляду-конкурсу аматорських театральних
колективів "Театральна весна
Кіровоградщини"

Пастух Г.В.

39.

Участь у Міжнародній туристичній виставці “UІТТ
2012”. Україна. Подорожі та туризм"

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 18 травня
2009 року № 293-р

Березень

Пастух Г.В.

40.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Нейгаузівські
музичні зустрічі"

Положення про Всеукраїнський
фестиваль-конкурс юних піаністів
"Нейгаузівські музичні зустрічі"

27 березня –
1 квітня

Пастух Г.В.

41.

Заходи щодо визначення лаураетів обласної
краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова

Рішення обласної ради від 17 грудня
1993 року № 221

До 1 квітня

Пастух Г.В.
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42.

Забезпечення заповнення державними службовцями
райдержадміністрацій, структурних підрозділів
облдержадміністрації декларацій про доходи,
зобов’язання фінансового характеру та майновий стан
щодо себе та членів своєї сім’ї

Закони України “Про державну службу”
та “Про засади запобігання та протидії
корупції”

Серпокрилов В.М.

43.

Проведення заходів до Дня Чорнобильської трагедії

Указ Президії Верховної Ради Української 26 квітня
РСР від 29 березня 1990 року № 8985-ХІ

Пастух Г.В.

44.

Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької
творчості, присвячений Всесвітньому Дню Землі

Підтримка обдарованих дітей та молоді,
виховання патріотизму

Квітень

Пастух Г.В.

45.

Всеукраїнський конкурс краси та таланту "Степова
красуня"

Підтримка творчої молоді, сприяння
Квітень
досягненню паритетного становища жінок
і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності
суспільства

Пастух Г.В.

46.

Заходи до Міжнародного дня пам’яток і визначних
місць

Указ Президента України від 23 серпня
1999 року № 1062

Квітень

Пастух Г.В.

47.

Проведення щорічного соціально-економічний
форуму: "Інформаційне суспільство та влада" в
м.Кіровограді

План роботи державного навчального
закладу "Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій
Кіровоградської обласної державної
адміністрації" на 2012 рік

Квітень

Серпокрилов В.М.

48.

Конкурс молодих дизайнерів

Підтримка творчих ініціатив молоді

Третя декада
квітня

Пастух Г.В.
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49.

Обласний зліт юних інспекторів руху

Підтримка творчої молоді

Квітень-травень

Пастух Г.В.

50.

Участь у Всеукраїнській виставці-ярмарку сільського
зеленого туризму “Українське село запрошує – 2012”

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 18 травня
2009 року № 293-р

Квітень-травень

Пастух Г.В.

51.

Проведення в області щорічної всеукраїнської акції з
благоустрою "За чисте довкілля"

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 9 квітня
2010 року № 287-р

Квітень-травень

Яременко С.О.

52.

Організація і проведення регіонального етапу
міжнародного конкурсу кращих творів молодих
українських літераторів "Гранослов"

Підтримка творчої молоді області

Квітень-серпень

Пастух Г.В.

53.

Організація і проведення регіонального етапу
Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів
підприємницької діяльності серед молоді

Сприяння вирішенню питань зайнятості
та працевлаштування молоді

Квітень-серпень

Пастух Г.В.

54.

Тренування пересувних пунктів управління начальника План основних заходів цивільного
цивільної оборони області та начальників цивільної
захисту області на 2012 рік
оборони міст і районів області

Квітень,
липень,
жовтень

Ніколаєнко А.І.

55.

Організація проведення перевірки умов утримання та
Закон України “Про органи і служби у
виховання учнів в Балахівській загальноосвітній школі справах дітей та спеціальні установи для
соціальної реабілітації
дітей”

Квітень,
вересень

Пастух Г.В.

56.

Обласний конкурс дитячого малюнка "Євро 2012"

План роботи управління культури і
туризму облдержадміністрації на 2012 рік

Квітень-травень

Пастух Г.В.

57.

Заходи щодо відзначення 67-ої річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

Відповідно до календаря пам’ятних дат

4-9 травня

Пастух Г.В.
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58.

Заходи щодо Дня вшанування пам’яті жертв
політичних репресій

Указ Президента України від 21 травня
2007 року № 431

19 травня

Серпокрилов В.М.

59.

Організація і проведення обласної просвітницької
акції "Європейська весна"

Розвиток міжнародного молодіжного
співробітництва

Травень

Пастух Г.В.

60.

Перевірка готовності дитячих оздоровчих закладів до
оздоровлення та відпочинку дітей в літку 2011 року

Оздоровлення та відпочинок дітей і
підлітків

Травень

Пастух Г.В.

61.

Організація і проведення обласного фестивалю
сімейної творчості "Родинні скарби Кіровоградщини"

Відродження та популяризація
національних цінностей української сім'ї,
відтворення та збереження народних
традицій

Травень

Пастух Г.В.

62.

Організація і проведення обласного фестивалю
"Степограй"

Підтримка обдарованих дітей та молоді,
виховання патріотизму

63.

Проведення організаційних заходів щодо відзначення
Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні

64.

Травень-червень

Пастух Г.В.

Належне відзначення Дня Перемоги

Травень

Пастух Г.В.

Організація та проведення урочистого мітингу зі
спортивною громадськістю з нагоди відзначення Дня
Перемоги

Вшанування ветеранів спорту і війни та
популяризація здорового способу життя

Травень

Пастух Г.В.

65.

Організація книжкової виставки з нагоди
Дня працівників видавництв, поліграфії
і книгорозповсюдження

Надання інформації жителям
Кіровоградщини про стан справ у сфері
видавництва, поліграфії і
книгорозповсюдження області

Травень

Серпокрилов В.М.

66.

Заходи щодо визначення лауреатів обласної
журналістської премії

Рішення обласної ради від 6 червня
2003 року № 180

Травень

Пастух Г.В.
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67.

Заходи з нагоди відзначення Дня перепоховання
українського поета, художника, мислителя
Т.Г.Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева у
1861 році

План роботи управління культури і
туризму облдержадміністрації на 2012 рік

Травень

Пастух Г.В.

68.

Урочисті заходи з нагоди відзначення Міжнародного
дня музеїв

З метою відзначення Міжнародного дня
музеїв

Травень

Пастух Г.В.

69.

Організаційні заходи щодо відзначення Дня майстрів
народного мистецтва

Указ Президента України від 21 серпня
2009 року № 663

Травень

Пастух Г.В.

70.

ХV Всеукраїнський фестиваль камерної та
симфонічної музики "Травневі музичні зустрічі"

Положення про фестиваль "Травневі
Травень
музичні зустрічі", затверджене наказом
начальника управління культури і
туризму облдержадміністрації від 1 квітня
2005 року № 146

Пастух Г.В.

71.

ХХІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокальнохорового мистецтва "Калиновий спів"

План роботи управління культури і
туризму облдержадміністрації на 2012 рік

Травень

Пастух Г.В.

72.

Регіональна туристична виставка-ярмарок
"Кіровоградщина. Туризм 2012"

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 18 травня
2009 року № 293-р

Травень-червень

Пастух Г.В.

73.

Урочистості з нагоди відзначення лауреатів обласної
краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова

Рішення обласної ради від 17 грудня
1993 року № 221

Травень

Пастух Г.В.

74.

Організація та проведення урочистостей
з нагоди Дня журналіста

Вшанування та нагородження кращих
представників засобів масової інформації
області

Червень

Серпокрилов В.М.
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75.

Проведення організаційних заходів щодо відзначення
Міжнародного дня захисту дітей

Належне відзначення Міжнародного дня
захисту дітей

Червень

Пастух Г.В.

76.

Організація проведення заходів до Дня молоді

Підтримка громадської активності молоді

Червень

Пастух Г.В.

77.

Організація проведення заходів з нагоди Міжнародного Рішення обласної ради від 9 грудня
дня захисту дітей для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 2010 року № 30
батьківського піклування, області та вихованців
комунальної установи “Притулку для дітей “Надія”
служби у справах дітей облдержадміністрації”

Червень

Пастух Г.В.

78.

Заходи до 71-річчя Акту відновлення Української
держави

Указ Президента України від 28 січня
2010 року № 75

Червень

Пастух Г.В.

79.

Урочистості з нагоди відзначення 16-ї річниці
Конституції України

План роботи управління культури і
туризму облдержадміністрації на 2012 рік

Червень

Пастух Г.В.

80.

Молодіжний фестиваль "Студентська республіка"

Підтримка громадської активності
обдарованої молоді

Перша декада
червня

Пастух Г.В.

81.

Сприяння організації молодіжних трудових загонів та
працевлаштування учнівської молоді під час канікул

Сприяння вирішенню питань зайнятості та Червень-серпень
працевлаштуванню молоді

Пастух Г.В.

82.

Проведення реконструкції системи централізованого
оповіщення із заміною аналогової апаратури
оповіщення на цифрову

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2011 року
№ 1215-р

Червень,
грудень

Ніколаєнко А.І.

83.

Проведення виставки-презентації досягнень міст і
районів області у рамках проекту "Купуй
Кіровоградське" та з нагоди святкування 21-ї річниці
незалежності України

Святкування 21-ї річниці незалежності
України

Серпень

Серпокрилов В.М.
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84.

Проведення заходів щодо відзначення Дня
незалежності України

Належне відзначення Дня незалежності
України

Серпень

Пастух Г.В.

85.

Проведення організаційних заходів щодо відзначення
Дня Державного прапора України

Указ Президента України від 23 серпня
2004 року № 987

Серпень

Пастух Г.В.

86.

Організація проведення в області Всеукраїнського
рейду “Урок”

Закон України “Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей”

Серпень,
вересень

Пастух Г.В.

87.

Організація здійснення спільних перевірок службами у Закон України “Про органи і служби у
справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів справах дітей та спеціальні установи для
та територіальних державних інспекцій праці щодо
дітей”
контролю за додержанням законодавства про працю
неповнолітніх на підприємствах, в установах і
організаціях усіх форм власності

Серпень,
вересень

Пастух Г.В.

88.

Заходи з нагоди відзначення Дня знань

План роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації на 2012 рік

1 вересня

Пастух Г.В.

89.

Заходи до Дня партизанської слави

Указ Президента України від 30 жовтня
2001 року №1020

20-22 вересня

Серпокрилов В.М.

90.

Заходи до 70-річчя з дня створення підпільних
Постанова Верховної Ради України
молодіжних організацій "Молода гвардія" та "Спартак" від 1 листопада 2011 року № 3982-VI

28 вересня

Серпокрилов В.М.

91.

Проведення Міжнародного фестивалю дитячої та
молодіжної творчості "Майбутнє Європи"

Підтримка творчої та обдарованої молоді
області

ІІІ декада
вересня

Пастух Г.В.

92.

Організація проведення заходів з нагоди Дня
усиновлення

Указ Президента України від 27 листопада Вересень
2008 року № 1088

Пастух Г.В.
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93.

Організація та проведення урочистого мітингу зі
спортивною громадськістю з нагоди відзначення
галузевого свята Дня фізичної культури та спорту

Відзначення кращих працівників галузі та Вересень
популяризація здорового способу життя

Пастух Г.В.

94.

Заходи з нагоди відзначення Всесвітнього дня туризму

Указ Президента України від 21 вересня
1998 року № 1047

Вересень

Пастух Г.В.

95.

Заходи з нагоди відзначення Всеукраїнського дня
бібліотек

Указ Президента України від 14 травня
1998 року № 47

Вересень

Пастух Г.В.

96.

XLIІ Всеукраїнське свято театрального мистецтва
"Вересневі самоцвіти"

План роботи управління культури і
туризму облдержадміністрації на 2012 рік

Вересень

Пастух Г.В.

97.

Участь у XVІ Міжнародному туристичному салоні
"Україна 2012"

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 18 травня
2009 року № 293-р

6-8 жовтня

Пастух Г.В.

98.

Заходи до Дня Українського козацтва

Указ Президента України від 7 серпня
1999 року № 966

14 жовтня

Серпокрилов В.М.

99.

Проведення в області Європейського тижня місцевої
демократії

Доручення Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2007 року № 41494/3/1-07 до
Указу Президента України від 27 вересня
2007 року № 922

14-20 жовтня

Серпокрилов В.М.

100. Заходи з нагоди відзначення 68-ї річниці визволення
України від фашистських загарбників

Указ Президента України від 20 жовтня
2009 року № 836

До 28 жовтня

Серпокрилов В.М.

101. Заходи щодо визначення лауреатів обласної премії у
сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства
ім.О.Осмьоркіна

Рішення обласної ради від 19 квітня
2005 року № 409

До 30 жовтня

Пастух Г.В.
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102. Проведення організаційних заходів щодо відзначення
Міжнародного дня людей похилого віку та дня
ветерана

Належне відзначення 1 жовтня
Жовтень
Міжнародного дня людей похилого віку та
дня ветерана

Пастух Г.В.

103. Заходи з нагоди відзначення Дня художника

Указ Президента України від 9 жовтня
1998 року № 1132 "Про День художника"

Жовтень

Пастух Г.В.

104. Урочисті заходи з нагоди відзначення 130-ї річниці з
дня заснування Кіровоградського академічного
обласного українського музично-драматичного театру
ім.М.Л.Кропивницького

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 26 грудня
2011 року № 1129-р

Жовтень

Пастух Г.В.

105. Культурно-мистецька акція "Лицарі степової Еллади"

Популяризації образотворчого мистецтва

Жовтень

Пастух Г.В.

106. Проведення організаційних заходів щодо відзначення
професійного свята – Дня працівника соціальної сфери

Належне відзначення професійного свята

Жовтеньлистопад

Пастух Г.В.

107. Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів та
політичних репресій

Указ Президента України від 25 вересня
2008 року № 856

22-23 листопада

Серпокрилов В.М.

108. Всеукраїнський конкурс "Містер центральна
Україна – 2011"

Підтримка творчої та обдарованої молоді

Листопад

Пастух Г.В.

109. Тренування органів управління та сил обласної
підсистеми єдиної системи цивільного захисту
щодо виконання завдань під час несприятливих
погодних умов в осінньо-зимовий період

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2011 року
№ 1215-р

Листопад

Ніколаєнко А.І.

110. Урочистості з нагоди Дня працівників сільського
господарства

Відзначення Дня працівників сільського
господарства

Листопад

Ніколаєнко А.І.
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111. Організація проведення заходів з нагоди Дня спільних
дій в інтересах дітей

Рішення обласної ради від 9 грудня
2010 року № 30

Листопад

Пастух Г.В.

112. Проведення обласного фестивалю культур
національних меншин

Співпраця з національно-культурними
товариствами

Листопад

Пастух Г.В.

113. Проведення організаційних заходів щодо відзначення
Міжнародного дня інвалідів

Належне відзначення 3 грудня
Міжнародного дня інвалідів

Листопад-грудень Пастух Г.В.

114. Проведення в області всеукраїнського тижня права

Указ Президента України від 8 грудня
2008 року № 1149

9-15 грудня

115. Проведення заходів до Дня вшанування ліквідаторів
аварії на Чорнобильській АЕС

Указ Президента України від 10 листопада 14 грудня
2006 року № 945

Серпокрилов В.М.

116. Урочисті заходи з нагоди відзначення Дня Збройних
Сил України

З метою відзначення Дня Збройних Сил
України

Грудень

Пастух Г.В.

117. Урочистості з нагоди відзначення лауреатів обласної
премії у сфері образотворчого мистецтва та
мистецтвознавства ім.О.Осмьоркіна

Рішення обласної ради від19 квітня
2005 року № 409

Грудень

Пастух Г.В.

118. Організація і проведення обласного конкурсу творчих
дітей з багатодітних сімей "Таланти багатодітної
родини"

Поліпшення становища багатодітних
родин шляхом підтримки та сприяння
розвитку творчих родин

І квартал

Пастух Г.В.

119. Розробка заходів та організація проведення першого
туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий
державний службовець року"

Постанова Кабінету Міністрів України від І квартал
19 вересня 2007 року № 1152

Серпокрилов В.М.

Серпокрилов В.М.
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120. Тренування органів управління та сил обласної
підсистеми єдиної системи цивільного захисту щодо
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі
виникнення аварій на залізничному транспорті

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2011 року
№ 1215-р

І квартал

Ніколаєнко А.І.

121. Підготовка обласної програми розвитку житлового
будівництва на 2012-2015 роки

Програма соціально-економічного
розвитку області на 2012 рік

І квартал

Ніколаєнко А.І.

122. Тренування органів управління та сил цивільного
захисту щодо переведення обласної підсистеми єдиної
системи цивільного захисту з режиму функціонування
в мирний час на режим функціонування в особливий
період

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2011 року
№1215-р

ІІ квартал

Ніколаєнко А.І.

123. Святкова зустріч з багатодітними матерями, які
виховують талановитих дітей

Відродження національних свят,
ІІ квартал
популяризація кращих духовних надбань
українського народу, розвитку і підтримки
традицій, спрямованих на вшанування
жінки-матері, підвищення ролі жінок у
суспільстві, формування демократичного
світогляду, самовідданості та національної
гідності громадян України

Пастух Г.В.

124. Забезпечення проведення Дня Європи в області

Указ Президента України від 19 квітня
2003 року № 339

ІІ квартал

Серпокрилов В.М.

125. Забезпечення візиту офіційної делегації
Кіровоградщини до Ханти-Мансійського автономного
округу – Югри Російської Федерації

Розширення співробітництва області з
регіонами Російської Федерації

ІІ квартал

Ніколаєнко А.І.
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126. Забезпечення візиту офіційної делегації області до
м.Сюйчжоу та провінції Цзянсу Китайської Народної
Республіки

У рамках Протоколу про зміцнення
дружнього співробітництва та обміну між
містом Сюйчжоу та Кіровоградською
областю

ІІ квартал

Ніколаєнко А.І.

127. Забезпечення візиту офіційної делегації області до
Могильовської області Республіки Білорусь

Реалізація положень Угоди між
Кіровоградською облдержадміністрацією
України та Могильовським обласним
виконавчим комітетом Республіки
Білорусь

ІІ квартал

Ніколаєнко А.І.

128. Забезпечення участі офіційної делегації області у
ХVІІІ Російському економічному форумі у
м.Єкатеринбурзі Російської Федерації

Реалізація положень Угоди між
ІІ квартал
Кіровоградською облдержадміністрацією і
Урядом Свердловської області Російської
Федерації

Ніколаєнко А.І.

129. Проведення роботи із відбору кандидатур для
направлення на навчання до вищих навчальних
закладів за освітньо-професійними програмами
підготовки магістрів в освітній галузі "Державне
управління" за спеціальністю "Державна служба"

Постанова Кабінету Міністрів України від ІІ квартал
29 липня 2009 року № 789

Серпокрилов В.М.

130. Організація та підготовка проекту програми економічного і соціального розвитку області на 2013 рік

Постанова Кабінету Міністрів України від ІV квартал
10 червня 2003 року № 621

Серпокрилов В.М.

131. Організація і проведення обласної науково-практичної
конференції з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків у суспільстві

Розроблення методичних рекомендацій
для формування гендерної культури
населення Кіровоградщини

Пастух Г.В.

ІV квартал
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132. Організація і проведення обласних заходів в рамках
проведення міжнародної акції "16 днів проти
насильства"

Поліпшення поінформованості сільського ІV квартал
населення стосовно проблем насильства в
сім'ї, запобігання торгівлі людьми,
репродуктивного здоров'я, забезпечення
гендерної рівності

Пастух Г.В.

133. Забезпечення візиту офіційної делегації області до
Автономного краю Воєводина Республіки Сербія

ІV квартал
Підписання Угоди між Кіровоградською
обласною державною адміністрацією
України та Виконавчим Віче Автономного
краю Воєводина Республіки Сербія

Ніколаєнко А.І.

134. Забезпечення візиту офіційної делегації області до
Нижньосілезького воєводства Республіки Польща

Реалізація положень Угоди між
Кіровоградською облдержадміністрацією
та Адміністрацією Нижньосілезького
воєводства

ІV квартал

Ніколаєнко А.І.

135. Забезпечення візиту на Кіровоградщину офіційної
делегації землі Штирія Австрійської Республіки

Конкретизація напрямків взаємовигідної
співпраці області із землею Штирія
Австрійської Республіки

ІV квартал

Ніколаєнко А.І.

136. Забезпечення проведення презентації Кіровоградської
області на базі Посольства України у Російській
Федерації

Сприяння розширенню господарських та
економічних зв'язків

ІV квартал

Ніколаєнко А.І.

137. Забезпечення проведення презентації Кіровоградської
області на базі Посольства України у Словацькій
Республіці

Підписання Угоди між Кіровоградською
обласною державною адміністрацією та
Нітрянським самоврядним краєм

ІV квартал

Ніколаєнко А.І.

138. Забезпечення проведення презентації Кіровоградської
області на базі Американської торгівельної палати в
Україні

Активізація інвестиційної діяльності в
області, пропаганда здобутків місцевих
товаровиробників, науково-технічних
досягнень, сприяння розширенню
господарських та економічних зв'язків

ІV квартал

Ніколаєнко А.І.
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139. Забезпечення участі офіційної делегації
Кіровоградщини у Генеральній Асамблеї АЄР

Належне виконання областю функцій
повноправного члена АЄР

ІV квартал

Ніколаєнко А.І.

140. Проведення брифінгів та прес-конференцій
начальників структурних підрозділів обласної
державної адміністрації з профільних питань

Інформування про стан справ у різних
галузях та сферах області, обґрунтування
нагальних питань, що потребують
вирішення

Щотижня

Серпокрилов В.М.

141. Проведення радіотренування пункту управління голови Перспективний план роботи МНС України Щотижня
обласної державної адміністрації з вузлом зв'язку МНС на 2012 рік
протягом року
України

Ніколаєнко А.І.

142. Моніторинг рівня чинних тарифів на житловокомунальні послуги у розрізі міст та районних центрів
області

Лист Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального
господарства України від 19 травня
2006 року № 2/2-213

Щомісяця
до 5 числа

Яременко С.О.

143. Проведення декларування обсягів зберігання зерна
суб’єктами підприємницької діяльності

Виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 12 грудня 2002 року № 1877

Щомісяця
до 10 числа

Ніколаєнко А.І.

144. Проведення декларування наявності цукру суб’єктами
господарювання

Постанова Кабінету Міністрів України від Щомісяця
10 серпня 2011 року № 851
до 10 числа

Ніколаєнко А.І.

145. Підготовка довідки про роботу із зверненнями
громадян голові обласної державної адміністрації

Доручення голови облдержадміністрації
Щомісяця
до доручень Прем’єр-міністра України від до 10 числа
5 травня 2006 року № 17510/0/1-06,
від 23 жовтня 2007 року № 44734/0/1-07

Серпокрилов В.М.

146. Моніторинг виконання Меморандуму порозуміння між Доручення голови обласної державної
обласною державною адміністрацією, виробниками
адміністрації від 10 вересня 2010 року
продовольчих товарів та суб'єктами системи мережевої № 27-397/1
роздрібної торгівлі області

Щомісяця
до 20 числа

Серпокрилов В.М.
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147. Моніторинг стану розрахунків підприємств тепло-,
водопостачання області за спожиті енергоносії

Наказ Міністерства житлово-комунального господарства України від 24 грудня
2010 року № 477

Щомісяця
до 20 числа

Яременко С.О.

148. Моніторинг заборгованості за послуги тепло-,
водопостачання та водовідведення споживачів

Наказ Міністерства житлово-комунального господарства України від 24 грудня
2010 року № 477

Щомісяця
до 20 числа

Яременко С.О.

149. Моніторинг стану розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування області

Закон України “Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування”

Щомісяця

Пастух Г.В.

150. Здійснення моніторингу стану розрахунків за
енергоносії та комунальні послуги, що споживаються
бюджетними установами, які утримуються за рахунок
місцевих бюджетів, та населенням в частині пільг і
субсидій

Відповідно до функціональних
повноважень головного фінансового
управління облдержадміністрації

Щомісяця

Серпокрилов В.М.

151. Здійснення моніторингу стану надходження доходів
Відповідно до функціональних
місцевих бюджетів та державного бюджету, за рахунок повноважень головного фінансового
яких здійснюється перерахування дотацій
управління облдержадміністрації

Щомісяця

Серпокрилов В.М.

152. Здійснення моніторингу стану дебіторської та
кредиторської заборгованості по видатках місцевих
бюджетів області

Відповідно до функціональних
повноважень головного фінансового
управління облдержадміністрації

Щомісяця

Серпокрилов В.М.

153. Проведення аналізу використання коштів субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам

Відповідно до функціональних
повноважень головного фінансового
управління облдержадміністрації

Щомісяця

Серпокрилов В.М.
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154. Аналіз надходження та витрачання коштів обласного
Відповідно до функціональних
фонду охорони навколишнього середовища, резервного повноважень головного фінансового
фонду, дорожнього фонду, бюджету розвитку та
управління облдержадміністрації
відповідних видатків з бюджетів районів і міст
обласного значення

Щомісяця

Серпокрилов В.М.

155. Аналіз стану виконання заходів щодо забезпечення
доступності для людей з обмеженими фізичними
можливостями

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 18 лютого
2011 року №139-р

Щокварталу
Яременко С.О.
до 5 числа місяця,
наступного за
звітним періодом

156. Організація виконання плану заходів щодо
удосконалення дозвільної системи у сфері
господарської діяльності

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 2 червня 2010 року № 1164-р

Щокварталу
Серпокрилов В.М.
до 5 числа місяця,
наступного за
звітним періодом

Щокварталу
157. Підготовка Кабінету Міністрів України щоквартальних На виконання доручення Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2003 року до 10 числа місязвітів по зверненнях громадян
№ 85516
ця, наступного за
звітним періодом

Серпокрилов В.М.

158. Відстеження роботи соціальних магазинів (відділів),
моніторинг насичення їх основною групою
продовольчих товарів

Розпорядження голови обласної
Щокварталу
державної адміністрації від 20 серпня 2011 до 20 числа місяроку №45-р
ця, наступного за
звітним періодом

Серпокрилов В.М.

159. Проведення поглибленого аналізу стану галузей
промисловості та підготовка пропозицій щодо
покращення показників економічного і промислового
розвитку

Доручення Мінекономрозвитку України
від 30 листопада 2011 року № 3811-25/58

Серпокрилов В.М.

Щокварталу
до 25 числа місяця, наступного за
звітним періодом
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160. Збір та внесення відомостей про нерухоме майно
державної власності, яке перебуває на балансі
облдержадміністрації, її структурних підрозділів та
райдержадміністрацій, до автоматизованої системи
"Юридичні особи"

Постанова Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2005 року № 1121

Щокварталу
Серпокрилов В.М.
до 25 числа або
протягом 55 днів
після закінчення
звітного кварталу

161. Аналіз виконання обласної програми реформування та
розвитку житлово-комунального господарства
Кіровоградської області на 2009-2014 роки

Лист Міністерства житлово-комунального
господарства України від 10 вересня
2010 року № 7/14-10126, рішення обласної
ради від 18 грудня 2009 року № 824

Щокварталу
Яременко С.О.
до 30 числа місяця, наступного за
звітним періодом,
до 25 січня

Лист Головдержслужби України від
162. Надання Національному агентству України з питань
державної служби комплексний звіту про стан кадрової 24 березня 2011 року № 51/43/22-11
роботи

Щокварталу
Серпокрилов В.М.
до 30 числа
останнього місяця
кварталу

163. Проведення підсумкових прес-конференцій голови
обласної державної адміністрації Ларіна С.М.
за підсумками соціально-економічного розвитку
області

Оприлюднення через регіональні та
всеукраїнські мас-медіа інформації про
стан соціально-економічного розвитку
області за квартал, півріччя, 9 місяців, рік

Щокварталу

Серпокрилов В.М.

164. Забезпечення проведення інформаційної кампанії з
питань популяризації здорового способу життя,
протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб

Формування здорового способу життя
молоді та профілактика негативних явищ
у молодіжному середовищі

Протягом року

Пастух Г.В.

165. Сприяння діяльності центру ресоціалізації
наркозалежних "Твоя перемога"

Протягом року
Формування здорового способу життя
молоді та профілактика негативних явищ у
молодіжному середовищі

Пастух Г.В.

166. Організація і направлення дітей в МДЦ "Артек",
"Молода гвардія"

Оздоровлення та відпочинок дітей і
підлітків

Пастух Г.В.

Протягом року
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167. Організація і направлення дітей області в обласні
оздоровчі заклади

Оздоровлення та відпочинок дітей і
Протягом року
підлітків соціально незахищених категорій

Пастух Г.В.

168. Підтримка діяльності обласних громадських
організацій, спрямованих на формування гендерної
культури, подолання усталених стереотипів щодо ролі
та місця жінок у суспільстві

Залучення громадських організацій до
впровадження державної політики щодо
рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків

Протягом року

Пастух Г.В.

169. Підтримка проектів обласних молодіжних організацій,
діяльність яких спрямована га реалізацію державної
молодіжної політики

Розвиток громадського руху

Протягом року

Пастух Г.В.

170. Створення служби містобудівного кадастру

Закон України "Про регулювання
містобудівної діяльності"

Протягом року

Ніколаєнко А.І.

171. Проведення перевірок дотримання ліцензіатами
Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності:
з централізованого водопостачання та
водовідведення;
з виробництва теплової енергії (крім певних видів
господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії), транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами та постачання
теплової енергії

Закон України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності"

Протягом року

Яременко С.О.

172. Завершення технічної інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту (цивільної оборони)

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2011 року
№ 1215-р

Протягом року

Ніколаєнко А.І.
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173. Організація заходів щодо відзначення в Україні 1025річчя хрещення Київської Русі

3
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 20 липня
2010 року № 618-р

4

5

Протягом року

Пастух Г.В.

174. Організація виконання Плану заходів щодо протидії
Доручення Кабінету Міністрів України
проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в від 24 лютого 2010 року №11273/110/1-08
українському суспільстві на 2012 рік

Протягом року

Пастух Г.В.

175. Підготовка матеріалів для проведення конкурсу на
перевезення пасажирів на внутрішньообласних
автобусних маршрутах загального користування

Закон України “Про автомобільний
транспорт”

Протягом року

Ніколаєнко А.І.

Закон України “Про автомобільний
176. Укладання договорів з переможцями конкурсів на
перевезення пасажирів на приміських автобусних
транспорт”
маршрутах загального користування, що виходять за
межі території району, але не виходять за межі області,
та на внутрішньообласних автобусних маршрутах
загального користування

Протягом року

Ніколаєнко А.І.

177. Проведення інвентаризації об’єктів незавершеного
будівництва

З метою скорочення обсягів
незавершеного будівництва

Протягом року

Ніколаєнко А.І.

178. Робота з суб’єктами господарської діяльності
райдержадміністрацій, міськвиконкомів щодо
здійснення діяльності з металобрухтом

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 11 жовтня
2011 року № 887-р

Протягом року

Ніколаєнко А.І.

179. Забезпечення впровадження проекту "Купуй
Кіровоградське!"

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 20 серпня
2011 року №45-р, доручення голови
обласної державної адміністрації від
15 вересня 2010 року № 27-403/1

Протягом року

Серпокрилов В.М.
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180. Удосконалення організації діяльності ринків з продажу Протокол засідання Ради з питань
Протягом року
продовольчих та непродовольчих товарів
удосконалення діяльності ринків в області
від 7 жовтня 2011 року

Серпокрилов В.М.

181. Організація здійснення контролю за дотриманням
вимог чинного законодавства при реалізації
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Протокол наради у заступника голови
обласної державної адміністрації
від 5 грудня 2011 року

Серпокрилов В.М.

182. Забезпечення інформаційного супроводу засідань
колегій, нарад, офіційних зустрічей
та інших заходів за участі керівництва обласної
державної адміністрації

Висвітлення актуальних питань діяльності Протягом
облдержадміністрації, стану виконання
року
державних програм на території області та
обласних профільних програм, виконання
обласного бюджету, стану інтеграції
Кіровоградщини у світове та європейське
співтовариство

Серпокрилов В.М.

183. Забезпечення інформаційного супроводу урочистостей
з нагоди відзначення державних та професійних свят

Інформування громадськості про заходи в Протягом
року
області з нагоди державних та професійних свят, відзначення кращих фахівців
державними та регіональними нагородами

Серпокрилов В.М.

184. Забезпечення оперативного розгляду звернень, які
Постанова Кабінету Міністрів України від Протягом
надходять на урядову телефонну "гарячу лінію" та
12 серпня 2009 року № 898, від 28 липня
року
телефонну "гарячу лінію голови облдержадміністрації" 2010 року № 636, розпорядження голови
обласної державної адміністрації від
12 липня 2010 року № 578-р

Серпокрилов В.М.

185. Сприяння в організації виступів у телевізійних та
радіопередачах голови обласної державної
адміністрації, його заступників, керівників структурних
підрозділів обласної державної адміністрації

Серпокрилов В.М.

Протягом року

Висвітлення актуальних питань соціально- Протягом
економічного розвитку області, донесення року
до громадськості проблем, що потребують
вирішення
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186. Презентації книг, виданих за сприяння обласної
державної адміністрації

Інформування жителів області про нові
книжкові видання місцевих авторів

Протягом року

Серпокрилов В.М.

187. Організація проведення перевірок роботи служб у
справах дітей райдержадміністрацій та міськвиконкомів щодо соціального та правового захисту дітей

Закон України “Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей"

Протягом року
(за окремим
графіком)

Пастух Г.В.

188. Проведення комплексних перевірок (ревізій) місцевих
бюджетів області

Разом з контрольно-ревізійним
Протягом року
управлінням в області відповідно до плану (за окремим
перевірок
графіком)

Серпокрилов В.М.

189. Проведення брифінгів та прес-конференцій голови
обласної державної адміністрації Ларіна С.М.
для журналістів регіональних та власних
кореспондентів всеукраїнських засобів масової
інформації

Висвітлення актуальних питань діяльності Протягом року
обласної та районних державних
(у разі
необхідності)
адміністрацій. Аналіз суспільнополітичного та соціально-економічного
стану на території області, стану реалізації
програми соціально-економічного
розвитку області "Центральний регіон –
2015"

Серпокрилов В.М.

190. Проведення брифінгів та прес-конференцій заступників Інформування про стан справ у різних
голови обласної державної адміністрації щодо стану
галузях та сферах життя області, обґрунсправ у різних галузях та сферах діяльності
тування та донесення до громадськості
пропозицій щодо шляхів розв’язання
проблемних питань Кіровоградщини, що
потребують вирішення на державному
рівні
191. Тренування евакуаційних органів щодо евакуації
населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій у
мирний час та в особливий період у ході командноштабних та інших навчань

Протягом року
(один раз
на 2 місяці)

Серпокрилов В.М.

Постанова Кабінету Міністрів України від Під час командно- Ніколаєнко А.І.
26 жовтня 2001 року № 1432
штабних та інших
навчань
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192. Участь у формуванні державних і регіональних
ресурсів сільськогосподарської продукції

Забезпечення продовольчої безпеки
області

Постійно

Ніколаєнко А.І.

193. Організація проведення в області профілактичних
рейдів "Діти вулиці", "Вокзал"

Рішення обласної ради від 9 грудня
2010 року № 30

Постійно

Пастух Г.В.

194. Здійснення контролю за захистом житлових та
майнових прав дітей, введення в дію Реєстру житла та
майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування

Закон України “Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування”

Постійно

Пастух Г.В.

195. Ведення комплексної єдиної інформаційно-аналітичної Закон України "Про органи і служби у
системи “Діти” відомостей про дітей-сиріт та дітей,
справах дітей та спеціальні установи для
позбавлених батьківського піклування, дітей, які
дітей"
опинилися в складних життєвих обставинах

Постійно

Пастух Г.В.

196. Здійснення постійного контролю за станом розрахунків Відповідно до функціональних
місцевих бюджетів області з виплати заробітної плати повноважень головного фінансового
працівникам бюджетних установ
управління облдержадміністрації

Постійно

Серпокрилов В.М.

197. Консультативна допомога у роботі з автоматизованою
системою контролю за виконанням обласної програми
"Центральний регіон – 2015"

Обласна програма "Центральний регіон –
2015"

Постійно

Серпокрилов В.М.

198. Організація та проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з видів спорту

Координація роботи з підготовки
Постійно (згідно з Пастух Г.В.
спортсменів області та їх участі у
календарним
всеукраїнських та міжнародних змаганнях планом змагань)

199. Підготовка нагородних матеріалів щодо відзначення
Указ Президента України від 19 лютого
державними нагородами України, Почесною грамотою 2003 року № 138/2003
Кабінету Міністрів України, відзнаками обласної
державної адміністрації кращих працівників області до
державних та професійних свят

Постійно
(за фактичною
потребою)

Серпокрилов В.М.
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200. Організація проведення перевірки умов утримання та
Закон України “Про органи і служби у
виховання дітей в комунальній установі "Притулок для справах дітей та спеціальні установи для
дітей "Надія" служби у справах дітей
дітей
облдержадміністрації”

Двічі на рік

Пастух Г.В.

201. Організація проведення перевірок умов утримання та
виховання дітей в інтернатних закладах області

Один раз на рік

Пастух Г.В.

Закон України “Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей"

202. Забезпечення участі представників області у засіданнях Обмін досвідом та позитивною практикою Згідно з графіком Ніколаєнко А.І.
Бюро АЄР
організації міжнародного співробітництва, засідань АЄР
підвищення ролі області у розбудові
Європи
203. Забезпечення проведення на Кіровоградщині засідання Залучення іноземних інвестицій, обмін
Комітету АЄР з питань культури, освіти, молоді та
досвідом з питань міжнародного
міжнародного співробітництва за участі представників співробітництва
регіонів – членів АЄР

Згідно з графіком Ніколаєнко А.І.
засідань АЄР

204. Відпрацювання документів щодо призначення на
посади голів райдержадміністрацій, їх заступників,
керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, їх заступників та працівників апарату обласної
державної адміністрації

Закон України "Про державну службу",
За фактичною
постанови Кабінету Міністрів України від потребою
22 листопада 2010 року № 1065 (щодо
керівництва райдержадміністрацій),
від 29 липня 1999 року № 1374 (щодо
керівників структурних підрозділів
облдержадміністрації)

Серпокрилов В.М.

205. Надання методичної та практичної допомоги:
1) начальникам архівних відділів Голованівської,
Долинської, Кіровоградської, Компаніївської,
Новгородківської, Петрівської райдержадміністрацій з
питань організації діяльності архівних установ;

План роботи Держархіву області на
2012 рік

Серпокрилов В.М.

Протягом року
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2) щодо передачі справ управлінської документації на План роботи Держархіву області на
державне зберігання архівним підрозділам:
2012 рік
обласного управління у справах захисту прав
споживачів, Кіровоградського державного
педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, господарського суду області, головного
управління статистики в області, відділу державної
реєстрації актів цивільного стану;
головного фінансового управління облдержадміністрації, обласної державної насіннєвої інспекції,
Кіровоградського національного технічного
університету, Головного управління Пенсійного фонду
України в Кіровоградській області, обласного
територіального відділення Антимонопольного
комітету України, обласного головного управління
земельних ресурсів;
державного навчального закладу "Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади та самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій облдержадміністрації”, контрольно-ревізійного управління в області,
державного управління екології та природних ресурсів
в області, управління капітального будівництва
облдержадміністрації, первинної профспілкової
організації ВАТ по виробництву сільськогосподарської
техніки "Червона зірка", обласної організації Червоного
Хреста, державної податкової адміністрації в області;
архівним відділам Голованівської, Олександрівської,
Світловодської райдержадміністрацій

4

5
Серпокрилов В.М.

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал
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VI. Заходи щодо здійснення контролю
1.

Щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів
дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування

Доручення Президента України
від 23 квітня 2010 року №1-1/479

1 січня,
1 липня

Пастух Г.В.

2.

Щодо створення належних умов для перебування в
інтернатних закладах хворих дітей, інвалідів та
громадян похилого віку

Доручення Президента України
від 17 серпня 2010 року №1-1/1827

1 січня,
1 квітня,
1 липня,
1 жовтня

Пастух Г.В.

3.

Щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Доручення Президента України
від 22 липня 2010 року №1-1/1585

1 січня,
1 липня

Пастух Г.В.

4.

Щодо підвищення ефективності механізмів
забезпечення захисту прав і законних інтересів дитини
в Україні відповідно до вимог Конвенції про права
дитини та Факультативних протоколів до неї

Доручення Президента України
від 8 квітня 2011 оку № 1-1/637

1 січня,
1 квітня,
1 липня,
1 жовтня

Пастух Г.В.

5.

Щодо результатів зустрічей з Головою Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, головами обласних,
Київської а Севастопольської міських державних
адміністрацій, що відбулися у лютому 2011 року

Доручення Президента України
від 22 квітня 2011 року № 1-1/768

Щомісяця
до 1 числа

Серпокрилов В.М.

6.

Питання забезпечення органами виконавчої влади
доступу до публічної інформації

Указ Президента України від 5 травня
2011 року №547

1 січня,
1 квітня,
1 липня,
1 жовтня

Серпокрилов В.М.
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7.

Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб
з обмеженими фізичними можливостями

Указ Президента України від 19 травня
2011 року №588

1 січня,
1 квітня,
25 червня,
1 липня,
1 жовтня,
25 грудня

Ніколаєнко А.І.

8.

Щодо вдосконалення порядку надання
адміністративних послуг

Доручення Президента України
від 15 серпня 2011 року № 1-1/1792

1 січня,
1 квітня,
1 липня,
1 жовтня

Серпокрилов В.М.

9.

Щодо зростання ціни на імпортований природний газ
та конкурентоспроможності українських товарів на
світових ринках

Доручення Президента України
від 22 серпня 2011 року № 1-1/1844

1 січня,
1 квітня,
1 липня,
1 жовтня

Яременко С.О.

10.

Щодо виконання програм соціально-економічного
розвитку регіонів і реалізації Програми економічних
реформ Президента України

Рішення Ради Регіонів при Президентові
України від 19 жовтня 2011 року
№ 1-1/2387

1 січня,
1 квітня,
1 липня,
1 жовтня

Ніколаєнко А.І.

11.

Щодо вдосконалення механізмів державної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників

Доручення Президента України
від 31 жовтня 2011 року № 1-1/2528

1 січня,
1 квітня,
1 липня,
1 жовтня

Ніколаєнко А.І.

12.

Щодо аналізу діяльності в регіонах Комісій з розгляду
питань, пов'язаних з погодженням документації із
землеустрою

Доручення Президента України
від 4 листопада 2011 року № 1-1/2574

1 січня,
1 квітня,
1 липня,
1 жовтня

Ніколаєнко А.І.
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13.

Щодо проведення інвентаризації земель населених
пунктів та збільшення надходжень до місцевих
бюджетів з оренди землі

Доручення виконуючого обов'язки голови 1 січня,
облдержадміністрації від 10 листопада
1 квітня,
2011 року № 27-441/2 (пункт3)
1 липня,
1 жовтня

Ніколаєнко А.І.

14.

Щодо теплозабезпечення Олександрійської
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів

Доручення голови облдержадміністрації
від 15 листопада 2011 року № 27-447/1
(пункт 3)

3 січня,
3 лютого,
3 березня,
3 квітня

Пастух Г.В.

15.

Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 19 січня 2010 року № 148-р

5 січня,
5 липня

Серпокрилов В.М.

16.

За підсумками розгляду на засіданні Ради регіонів
24 червня 2010 року питання "Про стан державної
кадрової політики та стратегію її розвитку на
2011-2012 роки"

Доручення Президента України
від 29 червня 2010 року № 1-1/1377

Щомісяця
до 5 числа

Серпокрилов В.М.

17.

Щодо виплати заборгованості із заробітної плати

Доручення Президента України
від 29 червня 2010 року № 1-1/1378

Щомісяця
до 5 числа

Пастух Г.В.

18.

Про затвердження плану невідкладних заходів щодо
погашення заборгованості із заробітної плати

Розпорядження Кабінету Міністрів
Щомісяця
України від 11 серпня 2010 року № 1609-р до 5, 15 та 20
числа

Пастух Г.В.

19.

Про затвердження плану заходів з реалізації рішень
16-ї сесії Європейської конференції міністрів,
відповідальних за регіональне та місцеве врядування

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 1 грудня 2010 року № 2157-р

Серпокрилов В.М.

5 січня,
5 квітня,
5 липня,
5 жовтня
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20.

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо створення мережі регіональних
перинатальних центрів, забезпечених інноваційними
технологіями та сучасним обладнанням

Постанова Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2011 року № 680

Серпокрилов В.М.

21.

Про затвердження плану заходів щодо стимулювання
міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції

Розпорядження Кабінету Міністрів
5 січня,
України від 21 вересня 2011 року № 896-р 5 липня

22.

Про затвердження Порядку використання коштів,
Постанова Кабінету Міністрів України
передбачених у державному бюджеті для забезпечення від 23 листопада 2011 року № 1198
житлом громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

5 січня,
5 квітня,
5 липня,
5 жовтня

Ніколаєнко А.І.

23.

Щодо поліпшення організації транспортного
обслуговування населення та удосконалення безпеки
дорожнього руху в м.Кіровограді

Доручення голови обласної державної
адміністрації від 29 листопада 2011 року
№ 27-468/1

5 січня,
5 квітня,
5 липня,
5 жовтня

Ніколаєнко А.І.

24.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 17 листопада 2006 року "Про стан
житлово-комунального господарства України та
основні напрями його реформування"

Указ Президента України від 16 грудня
2006 року № 1093

10 січня,
10 квітня,
10 липня,
10 жовтня

Яременко С.О.

25.

Про забезпечення виконання обласної Програми
розвитку земельних відносин в області на
2007-2015 роки

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 3 липня
2007 року № 419-р

10 січня,
10 квітня,
10 липня,
10 жовтня

Ніколаєнко А.І.

Серпокрилов В.М.
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26.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони
Указ Президента України від 27 серпня
України від 5 червня 2009 року "Про розвиток ринків
2009 року № 681
паливно-енергетичних ресурсів в рамках реалізації
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року"

10 січня

Ніколаєнко А.І.

27.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони
Указ Президента України від 27 жовтня
України від 11 вересня 2009 року "Про стан
2009 року № 870
злочинності у державі та координацію діяльності
органів державної влади у протидії злочинним проявам
та корупції"

10 січня,
10 квітня,
10 липня,
10 жовтня

Серпокрилов В.М.

28.

Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню
актуальних питань молоді

Указ Президента України від 6 січня
2010 року № 6

10 січня

Пастух Г.В.

29.

Про рішення Ради національної безпеки та оборони
України від 7 жовтня 2009 року "Про розбудову і
модернізацію інфраструктурних систем економіки і
систем життєзабезпечення"

Указ Президента України від 22 січня
2010 року № 55

10 січня,
10 квітня,
10 липня,
10 жовтня

Ніколаєнко А.І.

30.

Про додаткові заходи щодо реформування системи
охорони здоров'я населення

Указ Президента України від 27 січня
2010 року № 70

10 січня

Пастух Г.В.

31.

Про впровадження кластерної моделі розвитку
народних художніх промислів

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27січня 2010 року № 145-р

10 січня

Ніколаєнко А.І.

32.

Про вшанування учасників боротьби за незалежність
України у ХХ столітті

Указ Президента України від 28 січня
2010 року № 75

10 січня,
10 квітня,
10 липня,
10 жовтня

Серпокрилов В.М.
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33.

Питання Всеукраїнського фізкультурно-спортивного
товариства "Колос"

Постанова Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 року № 8

10 січня,
10 липня

Пастух Г.В.

34.

Про затвердження плану заходів щодо протидії
протиправному поглинанню та захопленню
підприємств

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 9 червня 2010 року № 1199-р

10 січня,
10 квітня,
10 липня,
10 жовтня

Серпокрилов В.М.

35.

Про затвердження плану заходів з підготовки та
відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 30 червня 2010 року №1288-р

10 січня

Пастух Г.В.

36.

Щодо роботи транспортних організацій, які надають
послуги з перевезення пільгових категорій населення

Доручення голови обласної державної
адміністрації від 24 березня 2011 року
№ 27-93/1 (пункт 1)

10 січня,
10 квітня,
10 липня,
10 жовтня

Ніколаєнко А.І.

37.

Про затвердження обласного плану заходів щодо
Розпорядження голови обласної
створення безперешкодного життєвого середовища для державної адміністрації від 23 березня
осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 2011 року № 258-р
маломобільних груп населення на 2011-2015 роки
"Безбар’єрна Кіровоградщина"

10 січня,
10 квітня,
10 липня ,
10 жовтня

Ніколаєнко А.І.

38.

Про затвердження плану заходів щодо встановлення та Розпорядження Кабінету Міністрів
зміни меж адміністративно-територіальних одиниць,
України від 10 листопада 2010 року
назв населених пунктів і віднесення їх до певних
№ 2081-р
категорій

10 січня,
10 квітня,
10 липня ,
10 жовтня

Ніколаєнко А.І.

39.

Щодо подальшого розвитку служби "соціальне таксі" в Доручення голови обласної державної
населених пунктах області
адміністрації від 29 листопада 2011 року
№ 27-468/1 (пункт 21)

Щомісяця
до 10 числа

Пастух Г.В.
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40.

Щодо посилення уваги органів виконавчої влади та
Доручення голови обласної державної
органів місцевого самоврядування до проблем і потреб від 17 листопада 2011 року № 27-453/1
багатодітних сімей області, запровадження для них на (пункти 1-4)
місцевому рівні додаткових пільг і гарантій

41.

Щодо системної роботи з виконання завдань,
Доручення виконуючого обов'язки голови Щомісяця
визначених розділом "Підвищення якості і доступності обласної державної адміністрації від
до 10 числа
медичних послуг" обласної програми "Центральний
7 грудня 2011 року № 27-472/7
регіон – 2015"

Пастух Г.В.

42.

Про затвердження плану заходів щодо детінізації
доходів та відносин у сфері зайнятості населення"

15 січня,
15 квітня,
15 липня,
15 жовтня

Пастух Г.В.

43.

Про затвердження плану заходів щодо виконання
Розпорядження Кабінету Міністрів
Концепції реалізації державної політики у сфері
України від 22 листопада 2010 року
протидії поширенню наркоманії, боротьби з
№ 2140-р
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки

15 січня

Пастух Г.В.

44.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації
положень Генеральної угоди про регулювання
основних принципів і норм реалізації соціальноекономічної політики і трудових відносин в Україні на
2010-2012 роки

45.

Про забезпечення прав дитини та реалізацію комплексу Розпорядження голови обласної
заходів щодо вдосконалення роботи у цій сфері в
державної адміністрації від 11 липня
області
2011 року № 602-р

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 2 березня 2010 року № 359-р

10 січня
10 квітня
10 липня
10 жовтня

5

Розпорядження Кабінету Міністрів
15 січня,
України від 30 березня 2011 року № 261-р 15 липня

15 січня,
15 квітня,
15 липня,
15 жовтня

Пастух Г.В.

Пастух Г.В.

Пастух Г.В.
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46.

Щодо виконання обласної програми підтримки
Доручення голови обласної державної
індивідуального житлового будівництва на селі
адміністрації від 23 вересня 2011 року
"Власний дім" на 2011-2015 роки та програми
№ 27-356/1 (пункт 13)
забезпечення житлом молодих сімей у Кіровоградській
області на 2002-2012 роки

15 січня,
15 квітня,
15 липня,
15 жовтня

Ніколаєнко А.І.

47.

Про затвердження Державної цільової соціальної
програми подолання та запобігання бідності на період
до 2015 року

Постанова Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2011 року №1057

15 січня,
15 квітня,
15 липня,
15 жовтня

Пастух Г.В.

48.

Деякі питання організації та проведення біржових
аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату
власного видобутку і скрапленого газу

Постанова Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2011 року № 1064

Щомісяця
до 15 числа

Ніколаєнко А.І.

49.

Щодо поліпшення кадрового забезпечення лікувально- Доручення виконуючого обов'язки голови 15 січня,
профілактичних закладів Добровеличківського району облдержадміністрації від 22 листопада
15 липня
2011 року № 27-462/5 (пункт 2)

Пастух Г.В.

50.

Про обласні заходи щодо протидії поширенню
Розпорядження голови обласної
наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних державної адміністрації від 23 листопада
засобів, психотропних речовин та прекурсорів на
2011 року № 1015-р
2011-2015 роки

15 січня

Пастух Г.В.

51.

Про організацію контролю за виконанням обласної
програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД на 2009-2013 роки

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 25 червня
2009 року № 393-р

20 січня,
20 липня

Пастух Г.В.

52.

Про організацію контролю за виконанням обласної
програми боротьби з онкологічними захворюваннями
на 2010-2016 роки

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 4 червня
2010 року № 459-р

20 січня,
20 липня,
15 листопада

Пастух Г.В.
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53.

Про результати засідання Ради регіонів щодо вивчення Доручення Президента України від
досвіду регіонів стосовно створення сприятливих умов 11 червня 2010 року № 1-1/1154
для залучення інвестицій, яке відбулося 27 травня
2010 року

20 січня,
20 липня

Серпокрилов В.М.

54.

Про організацію контролю за виконанням обласної
Розпорядження голови обласної
програми імунопрофілактики та захисту населення від державної адміністрації від 8 липня
інфекційних хвороб на 2010-2015 роки
2010 року № 563-р

20 січня,
20 липня

Пастух Г.В.

55.

Про реалізацію проекту "Купуй Кіровоградське"

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 20 січня
2011 року № 45-р

20 січня,
20 квітня,
20 липня,
20 жовтня

Серпокрилов В.М.

56.

Про ефективність взаємодії місцевих органів
виконавчої влади та правоохоронних органів області у
сфері запобігання та протидії корупції

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 8 лютого
2011 року № 107-р

20 січня,
20 квітня,
20 липня,
20 жовтня

Серпокрилов В.М.

57.

Про організацію контролю за виконанням обласної
програми "Освітній округ 2011-2015"

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 27 вересня
2011 року № 837-р

20 січня,
5 вересня

Пастух Г.В.

58.

Щодо ефективного забезпечення діяльності місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування у сфері захисту прав дітей; реалізації
права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, на виховання в сім'ї; соціальної роботи з
сім'ями, які мають дітей та перебувають у складних
життєвих обставинах; подолання дитячої
безпритульності

Доручення голови обласної державної
адміністрації від 5 жовтня 2011 року
№ 27-379/1

20 січня,
20 квітня,
20 липня,
20 жовтня

Пастух Г.В.
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59.

Про стан готовності господарського комплексу області Розпорядження голови обласної
до роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 року
державної адміністрації від 11 жовтня
2011 року № 883-р

Щомісяця
до 20 числа

Ніколаєнко А.І.

60.

Щодо належного облаштування та функціонування
Доручення голови обласної державної
палат для ветеранів в обласному госпіталі для інвалідів адміністрації від 26 жовтня 2011 року
Вітчизняної війни відповідно до закріплення за
№ 27-418/1 (пункт 18)
територіями

20 січня,
27 квітня

Пастух Г.В.

61.

Аналіз реалізації програми "Питна вода
Кіровоградської області" на 2005-2020 роки

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 16 липня
2005 року № 759-р

25 січня,
25 квітня,
25 липня,
25 жовтня

Яременко С.О.

62.

Про обласну цільову програму щодо підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 12 травня
2008 року № 387-р

25 січня,
25 квітня,
25 липня,
25 жовтня

Серпокрилов В.М.

63.

Про Програму залучення інвестицій в економіку
Кіровоградської області на 2011-2015 роки

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 12 травня
2011 року № 419-р

Ніколаєнко А.І.

64.

Про затвердження обласних заходів щодо реалізації
Стратегії демографічного розвитку на період до
2015 року

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 6 липня
2007 року № 430-р

25 січня,
25 квітня,
25 липня,
25 жовтня
30 січня

65.

Про організацію та контроль за виконанням
регіональної програми розвитку малого
підприємництва у Кіровоградській області на
2011-2012 роки

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 4 лютого
2011 року № 91-р

30 січня,
30 квітня,
30 липня,
30 жовтня

Пастух Г.В.

Серпокрилов В.М.
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66.

Про затвердження плану заходів з виконання у
2011 році Національної програми сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 6 квітня 2011 року № 273-р

30 січня,
30 квітня,
30 липня,
30 жовтня

Серпокрилов В.М.

67.

Про запровадження проведення оцінки результатів
Постанова Кабінету Міністрів України
діяльності Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської від 9 червня 2011 року № 650
та Севастопольської міських державних адміністрацій

30 січня,
30 квітня,
30 липня,
30 жовтня

Серпокрилов В.М.

68.

Щодо належного забезпечення доступної та якісної
лікувально-профілактичної допомоги інвалідам та
ветеранам Великої Вітчизняної війни

Доручення Президента України
від 7 травня 2010 року № 1-1/857

31 січня

Пастух Г.В.

69.

Про організацію контролю за виконанням обласної
програми "Цукровий діабет" на 2010-2013 роки

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 20 січня
2010 року № 28-р

1 лютого,
1 серпня

Пастух Г.В.

70.

Про затвердження обласного плану заходів з виконання Розпорядження голови обласної
у 2011 році Загальнодержавної програми
державної адміністрації від 11 травня
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції
2011 року № 411-р
ООН про права дитини" на період до 2016 року

5 лютого

Пастух Г.В.

71.

Про затвердження обласної програми "Шкільний
автобус"

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 11 серпня
2003 року № 411-р

10 лютого

Пастух Г.В.

72.

Про запровадження механізму реалізації обласної
програми "Центральний регіон - 2015"

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 10 лютого
2011 року № 112-р

10 лютого,
10 травня,
10 серпня,
10 листопада

Заступники голови
обласної державної
адміністрації
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73.

Про затвердження Державної цільової програми
Постанова Кабінету Міністрів України
впровадження у навчально-виховний процес
від 13 травня 2011 року № 494
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційнокомунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до
2015 року

14 лютого

Пастух Г.В.

74.

Про затвердження Державної цільової програми
розвитку професійно-технічної освіти на
2011-2015 роки

Постанова Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2011 року № 495

14 лютого

Пастух Г.В.

75.

Про затвердження програми розвитку поштового
зв'язку Кіровоградської області на 2009-2013 роки

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 5 червня
2009 року № 346-р

15 лютого,
15 серпня

Ніколаєнко А.І.

76.

Про організацію та контроль за виконанням обласної
цільової соціальної програми розвитку позашкільної
освіти та підтримки обдарованої молоді на період до
2014 року

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 6 грудня
2010 року № 1076-р

15 лютого

Пастух Г.В.

77.

Про затвердження Державної цільової соціальної
програми підвищення якості шкільної природничоматематичної освіти на період до 2015 року

Постанова Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 року № 561

15 лютого

Пастух Г.В.

78.

Про затвердження Державної цільової соціальної
програми розвитку дошкільної освіти на період до
2017 року

Постанова Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 року № 629

15 лютого

Пастух Г.В.

79.

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції
державної міграційної політики

Розпорядження Кабінету Міністрів
15 лютого
України від 12 жовтня 2011 року № 1058-р

Пастух Г.В.
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80.

Про затвердження Порядку підготовки та
Постанова Кабінету Міністрів України
оприлюднення звіту про результату проведення заходів від 20 жовтня 2011 року № 1094
щодо запобігання і протидії корупції

81.

4

5

15 лютого

Серпокрилов В.М.

Про затвердження плану заходів щодо реформування
системи надання адміністративних послуг

Розпорядження Кабінету Міністрів
15 лютого
України від 26 жовтня 2011 року № 1076-р

Серпокрилов В.М.

82.

Про затвердження Державної програми розвитку
внутрішнього виробництва

Постанова Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2011 року №1130

20 лютого

Серпокрилов В.М.

83.

Про затвердження обласних заходів щодо виконання
Державної цільової соціальної програми зменшення
шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на
період до 2012 року

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 2 жовтня
2009 року № 703-р

1 березня

Пастух Г.В.

84.

Про затвердження Державної цільової соціальної
програми розвитку виробництва продуктів дитячого
харчування на 2012-2016 роки

Постанова Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2011 року № 870

1 березня

Ніколаєнко А.І.

85.

Про затвердження Державної цільової національнокультурної програми створення єдиної інформаційної
бібліотечної системи "Бібліотека – ХХІ"

Постанова Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2011 року № 956

1 березня

Пастух Г.В.

86.

Про затвердження Типової інструкції з діловодства у
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
АР Крим, місцевих органах виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 року № 1242

1 березня

Серпокрилов В.М.

87.

Про затвердження Державної цільової економічної
програми розвитку рибного господарства на
2012-2016 роки

Постанова Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 року № 1245

1 березня

Ніколаєнко А.І.
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88.

Про організацію контролю за виконанням Державної
програми забезпечення сталого розвитку регіону
видобувної та первинної переробки уранової сировини
на 2006-2030 роки

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 30 березня
2005 року № 153-р

15 березня

Ніколаєнко А.І.

89.

Про затвердження Державної цільової програми
підтримки соціально-економічного розвитку малих
міст на 2011-2015 роки

Постанова Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2010 року № 1090

15 березня

Серпокрилов В.М.

90.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Державної цільової програми підтримки соціальноекономічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 29 грудня
2010 року № 1160-р

15 березня

Серпокрилов В.М.

91.

Про затвердження Національного плану дій з охорони
навколишнього природного середовища на
2011-2015 роки

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2011 року № 577-р

15 березня

Ніколаєнко А.І.

92.

Про затвердження плану заходів щодо інтеграції
мігрантів в українське суспільство на 2011-2015 роки

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 15 червня 2011 року № 653-р

15 березня

Пастух Г.В.

93.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо
неповнолітніх в Україні

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 12 жовтня 2011 року
№ 1039-р

15 березня

Пастух Г.В.

94.

З метою більш ефективної реалізації правових та
організаційних заходів державного сприяння розвитку
інформаційної галузі

Доручення Президента України
від 26 червня 2010 року № 1-1/1212

20 березня,
20 червня,
20 вересня,
20 грудня

Серпокрилов В.М.
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Доручення Президента України
від 8 квітня 2011 року № 1-1/636

4

5

95.

Щодо створення належних умов для забезпечення
додержання прав та законних інтересів фізичних і
юридичних осіб у відносинах з органами державної
влади та органами місцевого самоврядування

20 березня,
20 червня,
20 вересня,
20 грудня

Серпокрилов В.М.

96.

Щодо впровадження Програми економічних реформ на Доручення Президента України
2010-2014 роки "Заможне суспільство,
від 8 червня 2011 року №1-1/1120
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

20 березня,
20 червня,
20 вересня,
25 грудня

Ніколаєнко А.І.

97.

Про затвердження регіональних комплексних заходів
щодо впровадження сімейної медицини у систему
охорони здоров'я області

Розпорядження голови обласної державної 25 березня,
адміністрації від 17 серпня 2000 року
25 червня,
№412-р
25 вересня,
25 грудня

Пастух Г.В.

98.

Про заходи щодо будівництва доступного житла в
Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом

Указ Президента України від 8 листопада
2007 року №1077

30 березня,
30 червня,
30 вересня,
30 грудня

Ніколаєнко А.І.

99.

Про запровадження оцінки ефективності здійснення
спільних заходів, передбачених угодою щодо
регіонального розвитку

Постанова Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2011 року № 1187

1 квітня

Ніколаєнко А.І.

100. Про затвердження Державної програми розвитку
транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки

Постанова Кабінету Міністрів України
від 1грудня 2010 року № 1088

5 квітня

Серпокрилов В.М.

101. Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської
акції з благоустрою "За чисте довкілля"

Розпорядження Кабінету Міністрів
10 квітня,
України від 31 березня 2010 року № 777-р 25 квітня,
10 травня

Яременко С.О.
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102. Про затвердження плану реалізації в області Державної Розпорядження голови обласної
цільової економічної програми енергоефективності на державної адміністрації від 2 квітня
2010-2015 роки
2010 року № 264-р

15 квітня

Ніколаєнко А.І.

103. Щодо забезпечення належного функціонування
закладів культури в осінньо-зимовий період
2011/2012 року

Доручення голови обласної державної
адміністрації від 25 жовтня 2011 року
№ 27-413/1

20 квітня

Пастух Г.В.

104. Питання оптимізації кількості бюджетних програм

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 6 квітня 2011 року № 292-р

20 травня

Серпокрилов В.М.

105. За результатами засідання Громадської гуманітарної
ради під головуванням Президента України 30 червня
2011 року щодо нової гуманітарної політики на
20-му році незалежності України

Доручення Президента України
від 8 липня 2011 року № 1-1/1433

20 травня

Пастух Г.В.

106. За підсумками робочої поїздки Президента України до
Вінницької області 15 червня 2011 року щодо
забезпечення належного стану автомобільних доріг та
забезпечення житлом медичних працівників, які
працюють в сільській місцевості

Доручення Президента України
від 11 серпня 2011 року № 1-1/1762

30 травня

Ніколаєнко А.І.,
Пастух Г.В.

107. Деякі питання ведення обліку податків і зборів
(обов'язкових платежів) на інших доходів бюджету

Постанова Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 року № 106

15 червня

Серпокрилов В.М.

108. Щодо заходів з увічнення пам'яті про події Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на
2011-2015 роки

Розпорядження Кабінету Міністрів
10 липня,
України від 17 березня 2011 року № 199-р 10 грудня

Серпокрилов В.М.

109. Про затвердження плану основних заходів цивільного
захисту на 2012 рік

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2011 року
№ 1215-р

Ніколаєнко А.І.

10 липня
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110. Про затвердження Порядку здійснення моніторингу
соціально-економічних показників розвитку регіонів,
районів та міст обласного, республіканського в
Автономній Республіці Крим значення для визнання
територій депресивними

3

4

5

Постанова Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 року № 235

15 липня

Серпокрилов В.М.

111. Про підсумки робочої поїздки до Хмельницької області Доручення Президента України
13 жовтня 2011 року
від 29 листопада 2011 року № 1-1/2814

23 квітня

Ніколаєнко А.І.

112. Про затвердження Порядку розроблення, моніторингу
та оцінки результатів реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку

Постанова Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2011 року № 1189

15 травня

Серпокрилов В.М.

113. Питання шефства над Збройними Силами України

Указ Президента України від 27 вересня
2010 року № 918

20 серпня

Серпокрилов В.М.

114. Про організацію та контроль за виконанням обласної
цільової програми розвитку дошкільної освіти на
2011-2015 роки

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 6 грудня
2010 року № 1077-р

15 вересня

Серпокрилов В.М.

115. Деякі питання фінансування заходів з оздоровлення та
відпочинку дітей

Постанова Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2011 року № 586

5 жовтня

Пастух Г.В.

116. Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої
освіти на період до 2015 року

Розпорядження Кабінету Міністрів
10 грудня
України від 27 серпня 2010 року № 1728-р

Пастух Г.В.

117. Про затвердження плану заходів щодо забезпечення
розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на
період до 2013 року

10 грудня
Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 2011 року № 1036-р

Пастух Г.В.

118. Щодо впровадження систем електронного
документообігу

Доручення Президента України
від 29 листопада 2011 року № 1-1/2813

Серпокрилов В.М.

10 грудня
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119. Про підсумки робочої поїздки до Чернігівської області
23 лютого 2011 року

Доручення Президента України
від 14 квітня 2011 року № 1-1/660

20 грудня

Серпокрилов В.М.

120. Щодо участі України у конкурсі на здобуття права
проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2015 року з баскетболу (ЄВРОБАСКЕТ 2015)

Доручення Президента України
від 25 серпня 2011 року № 1-1/1863

20 грудня

Пастух Г.В.

121. Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації Указ Президента України від 6 квітня
інвалідів та підтримки паралімпійського і
2006 року № 290
дефлімпійського руху в Україні

25 грудня

Пастух Г.В.

122. Про затвердження обласної програми "Спортивний
майданчик" на 2010-2014 роки

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 3 вересня
2009 року № 581-р

25 грудня

Пастух Г.В.

123. Деякі питання удосконалення роз'яснювальної роботи
органами виконавчої влади

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 29 вересня 2010 року
№ 1912-р

25 грудня

Серпокрилов В.М.

124. Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо
Розпорядження Кабінету Міністрів
30 грудня
реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України від 8 вересня 2010 року № 1794-р
на період до 2015 року
VІІ. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя

Серпокрилов В.М.

1.

Комплексне вивчення діяльності управління освіти
Світловодської міськради щодо створення рівного
доступу до якісної освіти

План роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації на 2012 рік

19-28 березня

Пастух Г.В.

2.

Комплексне вивчення діяльності відділу освіти
Гайворонської райдержадміністрації щодо створення
умов для рівного доступу до якісної освіти

План роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації на 2012 рік

9-19 квітня

Пастух Г.В.
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3.

Здійснення комплексної перевірки, вивчення
організації діяльності Знам’янського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
Ульяновського та Гайворонського районних центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Здійснення контролю та координації
діяльності системи центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді області

Квітень,
серпень,
лютий

Пастух Г.В.

4.

Атестація Олександрійської загальноосвітньої
спеціальної школи-інтернату І-ІІ ступенів
Кіровоградської обласної ради

План роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації на 2012 рік

14-24 травня

Пастух Г.В.

5.

Вивчення стану нормування праці на підприємствах
області

За планом роботи Мінпраці України на
2012 рік

Липень

Пастух Г.В.

6.

Комплексне вивчення діяльності відділу освіти
Новомиргородської райдержадміністрації щодо
створення умов для рівного доступу до якісної освіти

План роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації на 2012 рік

15-25 жовтня

Пастух Г.В.

7.

Комплексна перевірка стану готовності до
Розпорядження Кабінету Міністрів
використання за призначенням загальнодержавної
України від 30 листопада 2011 року
системи централізованого оповіщення із доведенням до №1215-р
населення навчальної інформації у сфері цивільного
захисту через засоби масової інформації

Листопад

Ніколаєнко А.І.

8.

Контроль за перебігом подій, пов’язаних з цілісними
майновими комплексами структурних підрозділів
ДХК “Олександріявугілля”

9.

Моніторинг будівництва підприємства з видобутку та
Розпорядження Кабінету Міністрів
первинної переробки уранової сировини, що будується України від 9 червня 2000 року № 256-р
на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд

Доручення першого заступника голови
До 30 грудня
обласної державної адміністрації до листа
Державної виконавчої служби Кіровоградської служби від 1 лютого 2007 року
№ 2-2-2
До 30 грудня

Ніколаєнко А.І.

Ніколаєнко А.І.
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10.

Перевірка працездатності техніки зв'язку та обласної
системи централізованого оповіщення

План основних заходів цивільного захисту Щомісяця
області на 2012 рік

Ніколаєнко А.І.

11.

Систематичний контроль за станом справ на ДП
"Дирекція КГЗКОРу"

Рішення обласної ради від 20 листопада
2009 року №797

Ніколаєнко А.І.

12.

Вивчення рішень районних, міських (міст обласного
значення) рад про затвердження та уточнення
відповідних бюджетів на 2012 рік

Відповідно до статей 115, 122 Бюджетного У терміни,
Серпокрилов В.М.
кодексу України
встановлені
Бюджетним
кодексом України

13.

Вивчення стану справ в агропромисловому комплексі в Аналіз стану розвитку галузей
районах області
тваринництва та рослинництва;
реформування відносин власності

Протягом року

Ніколаєнко А.І.

14.

Відвідування інтернатних закладів області

Протягом року

Пастух Г.В.

15.

Вивчення стану справ у структурних підрозділах у
Надання у межах своїх повноважень
Протягом року
справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та методичної допомоги з питань реалізації в
міськвиконкомів
області державної політики з питань
фізичної культури та спорту

Пастух Г.В.

16.

Вивчення стану роботи та надання методичної
допомоги структурним підрозділам у справах сім'ї,
молоді та спорту райдержадміністрацій та
міськвиконкомів

Пастух Г.В.

Вивчення стану справ в районах і містах
області

4

Щомісяця
до 20 листопада

Надання у межах своїх повноважень
Протягом року
методичної допомоги відділам у справах
сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрацій з питань реалізації в області
державної політики з питань сім'ї, дітей та
молоді

5

77
1

2

3

4

5

17.

Виїзди у міста і селища області з метою надання
Надання практичної допомоги
практичної допомоги у вирішенні питань, пов'язаних з
водо-, теплопостачанням, благоустроєм, підготовкою та
сталим проходженням опалювального сезону,
житловою політикою, оплатою праці, регулюванням
цін, тарифів на житлово-комунальні послуги

Протягом року

Яременко С.О.

18.

Здійснення перевірок додержання законодавства про
Указ Президента України від 7 лютого
звернення громадян та надання практичної допомоги
2008 року № 109
структурним підрозділам облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення

Протягом
року

Серпокрилов В.М.

19.

Перевірка роботи та надання методичної допомоги
структурним підрозділам у справах сім'ї, молоді та
спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів

Згідно з графіком Пастух Г.В.

20.

Вивчення стану архівної справи та ведення діловодства План роботи Державного архіву області на
у:
2012 рік
державному підприємстві "Кіровоградський науковоІ квартал
дослідний та проектний інститут землеустрою",
комунальному закладі "Кіровоградський обласний
центр здоров'я", обласному територіальному відділенні
Антимонопольного комітету України, ВАТ "Кіровоградагропроект”, обласному центрі медичної статистики, ПАТ "Радій", управлінні державної служби
Головдержслужби України в області, головному
управлінні статистики в області, управлінні містобуду-

Здійснення перевірки структурних
підрозділів у справах сім'ї, молоді та
спорту райдержадміністрацій та
міськвиконкомів щодо виконання
органами виконавчої влади делегованих
повноважень з розвитку молодіжної
державної політики

Серпокрилов В.М.
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вання, архітектури та житлово-комунального
План роботи Державного архіву області на
господарства облдержадміністрації, ВАТ "Акустика";
2012 рік
ЗАТ "Вторинні ресурси", обласному комунальному
ІІ квартал
виробничому підприємстві "Дніпро-Кіровоград",
обласній організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства,
обласній організації Всеукраїнської профспілки
працівників і підприємців торгівлі, громадського
харчування і послуг, обласній філармонії, головному
управлінні праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації, головному управлінні юстиції в
області, державному навчальному закладі "Центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, керівників державних підприємств,
установ та організацій Кіровоградської облдержадміністрації", Кіровоградському національному
технічному університеті, обласному онкологічному
диспансері, управлінні у справах сім'ї та молоді
облдержадміністрації;
обласному управлінні у справах захисту прав
ІІІ квартал
споживачів, Державній льотній академії України,
обласній профспілковій організації працівників
агропромислового комплексу, обласній організації
профспілки працівників автомобільного та
сільськогосподарського машинобудування, обласній
організації профспілки працівників будівництва і
промбудматеріалів, державній податковій адміністрації
в області, обласному центрі експертизи сортів рослин,
управлінні фізичної культури та спорту облдержадміністрації, обласному центрі соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, обласній спілці споживчих товариств;

5
Серпокрилов В.М.
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обласній організації Товариства сприяння обороні
України, обласній організації Українського товариства
сліпих, обласній організації Національної спілки
письменників, обласній організації профспілки
працівників харчової і переробної промисловості;
Олександрійському, Онуфріївському районах;
Добровеличківському, Новоукраїнському,
Устинівському районах;
Новгородківському районі.
Проведення перевірок стану роботи трудових архівів
районів:
Олександрійського, Онуфріївського;
Добровеличківського, Новоукраїнського,
Устинівського;
Новгородківського

План роботи Державного архіву області
на 2012 рік

Здійснення виїздів спеціалізованого формування
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді "Мобільний консультаційний пункт соціальної
роботи"

Забезпечення здійснення соціальної
роботи з різними категоріями сімей, дітей
та молоді у сільській місцевості.

4
ІV квартал

5
Серпокрилов В.М.

ІІ квартал
ІІІ квартал
ІV квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
ІV квартал

___________________________

За окремим
графіком

Пастух Г.В.

