від 03 січня 2012 року

№ 2-р

Про план роботи Кіровоградської
обласної державної адміністрації
на І квартал 2012 року

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 план роботи Кіровоградської обласної державної
адміністрації на І квартал 2012 року (додається).
2. Структурним підрозділам облдержадміністрації до 15 березня
2012 року подати до організаційного відділу апарату облдержадміністрації
інформаційні звіти про виконання плану роботи обласної державної
адміністрації на І квартал 2012 року.
3. Організаційному відділу апарату облдержадміністрації до
25 березня 2012 року подати заступнику голови обласної державної
адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень
узагальнений звіт про виконання плану роботи обласної державної
адміністрації на I квартал 2012 року.
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 № 2-р

ПЛАН РОБОТИ
Кіровоградської обласної державної адміністрації на І квартал 2012 року
№
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)

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.

2.

Про стан роботи із зверненнями громадян, які
надійшли до облдержадміністрації, місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
області у 2011 році

Указ Президента України від 7 лютого
2008 року № 109

Січень

Серпокрилов В.М.

3.

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

Постанова Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 року № 621

Лютий

Серпокрилов В.М.

2
1

2

3

4

4.

Про підсумки виконання бюджетів області за 2011 рік

План роботи головного фінансового
управління обласної державної
адміністрації на 2012 рік

5.

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

Аналіз стану підготовки та забезпечення
Березень
своєчасного проведення весняно-польових
робіт

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"

7.

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

Лютий

Березень

Розпорядження голови обласної державної Згідно з окремим
адміністрації від 14 січня
дорученням
2011 року № 37-р
голови облдержадміністрації

5

Серпокрилов В.М.

Ніколаєнко А.І.

Пастух Г.В.

Серпокрилов В.М.

ІІ. Засідання колегій структурних підрозділів облдержадміністрації
1.

Головного управління житлово-комунального
господарства

1. Про підсумки роботи з діловими документами, зверненнями громадян та стан
виконавської дисципліни в головному
управлінні житлово-комунального
господарства облдержадміністрації..
2. Про стан виконання чинного
законодавства про державну службу,
боротьбу з корупцією та стан кадрової
роботи.
3. Про підсумки роботи підприємств
житлово-комунального господарства.

Лютий

Лютий

Березень

Довжук О.В.

3
1

2

3

4

5

2.

Головного фінансового управління

Про підсумки виконання бюджетів області Лютий
за січень-грудень 2011 року та завдання
фінансових органів щодо забезпечення
виконання дохідної та видаткової частин
бюджетів у 2012 році

Шеремет С.В.

3.

Головного управління агропромислового розвитку

1. Про підсумки роботи агропромислового Січень
комплексу області у січні-грудні
2011 року.
2. Про стан організації виконання актів і
Січень
доручень Президента України, Кабінету
Міністрів України, розпоряджень голови
облдержадміністрації щодо роботи
агропромислового комплексу області.

Ніколаєнко В.Г.

4.

Головного управління праці та соціального захисту
населення

1. Про стан роботи зі зверненнями
громадян в органах праці та соціального
захисту населення області.
2. Про стан виконання актів Президента
України, Кабінету Міністрів України,
доручень Міністерства праці та соціальної
політики України, розпоряджень і
доручень голови облдержадміністрації,
наказів начальника головного управління
праці та соціального захисту населення
обласної державної адміністрації.
3. Про виконання Закону України "Про
запобігання протидії корупції".
4. Про підсумки роботи органів праці та
соціального захисту населення області за
2011 рік та завдання на 2012 рік.
5. Про підвищення кваліфікації державних
службовців системи праці та соціального
захисту населення області.

Догаров О.В.

Січень
Січень

Січень
Лютий
Березень

4
1

2

3

4

6. Про підсумки роботи із здійснення
нагляду за призначенням (перерахунками)
та виплатою пенсій органами Пенсійного
фонду управлінь праці та соціального
захисту населення за 2011 рік.
7. Про влаштування до інтернатних
закладів осіб, що мають працездатних
родичів.

Березень

5

Січень,
лютий,
березень

5.

Головного управління промисловості та розвитку
інфраструктури

1. Про підсумки роботи підприємств
промисловості, транспорту, зв’язку та у
сферах енергозбереження,
надрокористування за 2011 рік.
2. Про стан роботи з розгляду звернень
громадян за 2011 рік.
3. Про стан дотримання в головному
управлінні промисловості та розвитку
інфраструктури обласної державної
адміністрації зконів України "Про
державну службу" та "Про засади
запобігання та протидії корупції".
4. Про роботу з керівниками підприємств
промисловості та транспорту з питання
погашення заборгованості з виплати
заробітної плати.

10 лютого

Завгородній В.О.

6.

Управління регіонального розвитку, містобудування та 1. Аналіз темпів будівництва на території
архітектури
області у 2011 році.
2. Робота із зверненнями громадян.

22 лютого

Кулікова В.В.

5
1

7.

8.

2

Управління капітального будівництва

Управління освіти і науки

3

4

1.Про підсумки роботи управління капітального будівництва облдержадміністрації у 2011 році та розгляд пропозицій
щодо формування плану на 2012 рік.
2. Про стан виконання завдань, визначених
нормативно-правовими актами Президента
України, Кабінету Міністрів України та у
зверненнях народних депутатів України,
розпорядженнями і дорученнями голови
обласної державної адміністрації.
3. Про стан кадрової роботи в управлінні
та дотримання чинного законодавства про
боротьбу з корупцією.
4. Про стан роботи із зверненнями
громадян.

23 лютого

1. Про стан травматизму серед учасників
навчально-виховного процесу за
2011 рік та заходи щодо його
попередження.
2. Про роботу відділу освіти Знам’янської
міської ради щодо організації виконання
обласної цільової соціальної програми
розвитку позашкільної освіти та
підтримки обдарованої молоді на період
до 2014 року.
3. Про стан організації та проведення
підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних працівників професійнотехнічних навчальних закладів.

15 лютого

5

Іванов Е.М.

23 лютого

23 лютого

23 лютого

15 лютого

15 лютого

Лещенко Е.В.

6
1

9.

10.

2

Управління охорони здоров’я

Управління культури і туризму

3

1. Про підсумки діяльності галузі охорони
здоров’я області за 2011 рік.
2. Про стан організації, дотримання та
контролю санітарно-гігієнічного,
протиепідемічного та дезінфекційного
режимів у лікувально-профілактичних
закладах області за 2011 рік.
3. Про стан виконання основних аспектів
законів України "Про доступ до публічної
інформації", "Про захист персональних
даних в лікувально-профілактичних
закладах області".
4. Про підсумки діяльності інфекційної
служби області за 2011 рік та завдання на
2012 рік.

4

Лютий

5

Бенет М.В.

Березень

Березень

Березень

Січень
1. Про стан виконавської дисципліни,
організацію виконання завдань визначених актами і дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями та дорученнями голови
обласної державної адміністрації та реагування на запити і звернення народних
депутатів України, депутатів місцевих рад
в органах, установах та закладах культури
і мистецтв області у 2011 році.
Січень
2. Про стан роботи із зверненнями
громадян, що надійшли до управління
культури і туризму обласної державної
адміністрації, закладів культури і
мистецтв обласного підпорядкування,
відділів (управлінь) культури і туризму
райдержадміністрацій, міськвиконкомів у
2011 році.

Животовська В.Г.

7
1

2

3

4

3. Про стан виконання обласної програми
"Центральний регіон – 2015" у галузі
"культура" у 2011 році.
4. Про стан виконання програми
економічного і соціального розвитку у
галузі "культура" за 2011 рік.
5. Про стан дотримання державними
службовцями управління культури і
туризму облдержадміністрації законів
України “Про державну службу” та “Про
засади запобігання і протидії корупції”.
6. Про стан виконання Закону України
"Про культуру" бібліотечними закладами
Світловодського району.
7. Про підсумки роботи закладів культури
області щодо виконання Закону України
"Про захист суспільної моралі" у
2011 році.

Лютий

Лютий

5

Животовська В.Г.

Лютий
Лютий

Лютий
Березень

11.

Управління фізичної культури та спорту

Про підсумки діяльності управління
фізичної культури та спорту обласної
державної адміністрації щодо розвитку
галузі “Фізична культура і спорт” в
області за підсумками роботи у січнігрудні 2011 року та основні напрямки
роботи на 2012 рік.

12.

Управління у справах сім'ї та молоді

1. Про підсумки діяльності управління у
Лютий
справах сім'ї та молоді обласної державної
адміністрації у 2011 році та основні
напрямки на 2012 рік.

Колодяжний С.О.

Пастернак С.О.

8
1

13.

2

Служби у справах дітей

3

4

5

2. Про стан виконання Закону України
Лютий
"Про звернення громадян" та Указу
Президента України від 7 лютого
2008 року № 109"Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування".
3. Про стан виконання управлінням у
Лютий
справах сім'ї та молоді облдержадміністрації програми економічного і соціального
розвитку Кіровоградської області за
підсумками 2011 року".

Пастернак С.О.

1. Про стан виконавської дисципліни та
Лютий
організації виконання завдань, визначених
актами і дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів України, у
запитах і зверненнях народних депутатів
України, розпорядженнями та
дорученнями голови обласної державної
адміністрації.
2. Про стан виконання показників, за
Лютий
якими здійснюється оцінка результатів
діяльності обласної державної
адміністрації, а саме питомої ваги
злочинів, скоєних неповнолітніми або за
їх участю, в загальній кількості злочинів.
3. Про стан роботи служб у справах дітей Лютий
області зі зверненнями громадян.

Сухопарова В.О.

9
1

14.

2

Державного архіву Кіровоградської області

3

1. Про підсумки роботи державних
архівних установ області та архівних
відділів міських рад у 2011 році та їх
завдання на 2012 рік.
2. Про стан кадрової роботи та виконання
чинного законодавства України з питань
державної служби та боротьби з
корупцією у Держархіві області.
3. Про стан виконавської дисципліни у
державних архівних установах області та
архівних відділах міських рад.
4. Про роботу експертно-перевірної
комісії Держархіву області.
5. Про стан підготовки та проведення
підвищення кваліфікації кадрів у
Держархіві області.
6. Про стан роботи з перевіряння
наявності та стану зберігання документів
у Держархіві області.

4

Лютий

5

Чвань Т.В.

Березень

Березень

Березень
Березень

Березень

ІІІ. Наради, семінари
1.

Нарада-семінар зі спеціалістами (методистами) з
дошкільної освіти відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міськвиконкомів з проблеми
"Пріоритетні питання розвитку дошкільної освіти
області"

План роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації на 2012 рік

16 січня

Пастух Г.В.

2.

Міжнародний форум "Креативне місто"

Відповідно до плану заходів на 2012 рік

21 січня

Серпокрилов В.М.

10
1

2

3

4

5

3.

Навчально-методичні збори з начальниками відділів
На підставі проведених перевірок
25 січня
регіонального розвитку, містобудування та архітектури діяльності управлінь та відділів,
райдержадміністрацій та міськвиконкомів
обговорення змін чинного законодавства в
галузі містобудування та архітектури

Ніколаєнко А.І.

4.

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
облдержадміністрації на 2012 рік

25 січня

Пастух Г.В.

5.

Нарада з директорами професійно-технічних
План роботи управління освіти і науки
навчальних закладів про підсумки роботи державних
облдержадміністрації на 2012 рік
закладів профтехосвіти області у 2011 році та завдання
на 2012 рік.

27 січня

Пастух Г.В.

6.

Семінар зі спеціалістами управлінь праці та
соціального захисту населення райдержадміністрацій
та міськвиконкомів з питань впровадження єдиної
технології прийому громадян

Надання методичної допомоги,
підвищення кваліфікаційного рівня
спеціалістів

Січень

Пастух Г.В.

7.

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

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

2 лютого,
16, 19 березня

Пастух Г.В.
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8.

Нарада з директорами професійно-технічних
навчальних закладів:
1. Про результати участі педагогічних працівників
профтехосвіти в обласних конкурсах у 2011 році.
2. Аналіз фінансово-господарської діяльності
державних професійно-технічних навчальних закладів
за вересень-грудень 2011/2012 навчального року.
3. Аналіз руху учнівського контингенту у 2011 році.
4. Про підготовку до атестації та матеріалів за
підсумками атестаційної експертизи.

План роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації на 2012 рік

14 лютого

Пастух Г.В.

9.

Зустріч голови обласної державної адміністрації з
лідерами обласних організацій політичних партій

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

Лютий

Серпокрилов В.М.

10.

Нарада-семінар з начальниками архівних відділів
райдержадміністрацій, міських рад з питань діяльності
архівних установ

План організаційної роботи Державного
архіву області на 2012 рік

Лютий

Серпокрилов В.М.

11.

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 і
спорту

Лютий

Пастух Г.В.

12.

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

Лютий

Пастух Г.В.

13.

Нарада з питань підготовки та проведення комплексу
весняно-польових робіт

Своєчасне та якісне проведення весняно–
польових робіт

Лютий-березень

Ніколаєнко А.І.
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Пастух Г.В.

Оперативні наради з головними лікарями лікувальнопрофілактичних закладів області:
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.

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

15.

Навчання для кандидатів в опікуни, піклувальники,
прийомні батьки та батьки-вихователі

Наказ Міністерства сім’ї, молоді та
спорту від 25 травня 2009 року № 3385

16.

Навчання прийомних батьків та батьків-вихователів з
метою підвищення виховного потенціалу

Постанови Кабінету Міністрів України від Лютий,
26 квітня 2002 року № 565 та від 26 квітня березень
2002 року № 564

Пастух Г.В.

17.

Нарада з директорами професійно-технічних
навчальних закладів:
1. Про стан забезпечення державних професійнотехнічних навчальних закладів комп’ютерною
технікою, створення та супроводу власних Webсторінок та Web-сайтів.
2. Про стан організації учнівського самоврядування у
професійно-технічних навчальних закладах.
3. Відповідність правил прийому до державних
професійно-технічних навчальних закладів вимогам
наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 6 червня 2006 року № 441.
4. Про підсумки роботи служб охорони праці, безпеки
життєдіяльності у професійно-технічних навчальних
закладах у 2011 році.

План роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації на 2012 рік

Пастух Г.В.

14.

Лютий

Лютий
Березень
Березень

Лютий

20 березня

Пастух Г.В.
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18.

Нарада з редакторами комунальних засобів масової
інформації

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

Березень

Серпокрилов В.М.

19.

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.

20.

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

Березень

Пастух Г.В.

21.

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

З метою здійснення контролю

Протягом
кварталу

Яременко С.О.

22.

Нарада з директорами та головними бухгалтерами
інтернатних закладів Кіровоградської області

З метою надання практичних
рекомендацій спеціалістам

Протягом
кварталу

Пастух Г.В.

23.

Оперативні наради по будівництву об’єктів соціальної
сфери та газифікації населених пунктів області

План роботи управління капітального
будівництва облдержадміністрації
на 2012 рік

Протягом
кварталу
(за окремим
графіком)

Ніколаєнко А.І.
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24.

Нарада з питань надрокористування

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

Протягом
кварталу
(у визначений
термін)

Ніколаєнко А.І.

25.

Нарада щодо буровугільного комплексу,
урановидобувних підприємств та КГЗКОРу

Положення про головне управління
промисловості та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації

Протягом
кварталу
(у визначений
термін)

Ніколаєнко А.І.

26.

Нарада з керівниками підприємств промисловості,
транспорту та зв’язку з проблемних питань діяльності,
а також з питання погашення заборгованості із
заробітної плати та інших соціальних виплат

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

Протягом
кварталу
(у визначений
термін)

Ніколаєнко А.І.

27.

Нарада з питання дозвільної системи у сфері
господарської діяльності в області

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

Протягом
кварталу
(у разі
необхідності)

Серпокрилов В.М.

28.

Методичний семінар з працівниками управлінь праці
та соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів з питань виконання програм
соціального захисту пенсіонерів і інвалідів

Надання методичних рекомендацій

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

29.

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

Забезпечення своєчасного і якісного
проведення на підприємствах атестації
робочих місць за умовами праці

У міру
комплектування
навчальних груп

Пастух Г.В.

30.

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

Підтримка громадських ініціатив

Протягом
кварталу

Пастух Г.В.
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31.

Конференція лікарів хірургічного профілю лікувально- План основних організаційних заходів
профілактичних закладів області
управління охорони здоров’я
облдержадміністрації на 2012 рік

Протягом
кварталу

Пастух Г.В.

32.

Конференція лікарів терапевтичного профілю
лікувально-профілактичних закладів області

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

Протягом
кварталу

Пастух Г.В.

33.

Конференція лікарів-педіатрів лікувальнопрофілактичних закладів області

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

Протягом
кварталу

Пастух Г.В.

34.

Конференція лікарів акушер-гінекологів лікувальнопрофілактичних закладів області

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

Протягом
кварталу

Пастух Г.В.

35.

Навчально-методичні збори з начальниками відділів з
питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій,
міськвиконкомів щодо підведення підсумків роботи у
2011 році та затвердження завдань на 2012 рік

План роботи управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації на 2012 рік

Протягом
кварталу

Ніколаєнко А.І.

IV. Засідання
1.

Засідання журі обласної літературної премії імені
Євгена Маланюка

Рішення обласної ради від 19 квітня
2002 року № 13

До 14 січня

Пастух Г.В.

2.

Засідання комісії управління фізичної культури та
спорту обласної державної адміністрації по прийому
статистичної звітності з фізичної культури і спорту за
формою № 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту за
2011 рік"

Вивчення стану справ у сфері фізичної
культури і спорту за основними
напрямками діяльності

Січень

Пастух Г.В.
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3.

Засідання обласної ради директорів початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

План роботи управління культури і
туризму облдержадміністрації на 2012 рік

Пастух Г.В.

4.

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"
(далі – Центр):
1. Про підсумки роботи Центру в 2011 році та
завдання щодо поліпшення якості підвищення
кваліфікації слухачів у 2012 році.
2. Про план роботи Центру на 2012 рік.
3. Про інноваційні технології в навчальному процесі.

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

5.

Засідання обласної евакуаційної комісії

План роботи обласної евакуаційної комісії Друга декада
на 2012 рік
лютого

Ніколаєнко А.І.

6.

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

Пастух Г.В.

7.

Засідання обласної ради з питань безпечної
життєдіяльності населення

Координація дій місцевих органів
виконавчої влади у сфері безпеки
життєдіяльності населення

Лютий

Пастух Г.В.

8.

Засідання спільної науково-методичної ради обласних
краєзнавчого та художнього музеїв

План роботи управління культури і
туризму облдержадміністрації на 2012 рік

Лютий,
березень

Пастух Г.В.

9.

Засідання журі обласної премії у галузі культури
"Духовний скарб Кіровоградщини"

Рішення обласної ради від 21 березня
2008 року № 421

До 10 березня

Пастух Г.В.

Серпокрилов
В.М.

Січень

Січень
Березень
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10.

Засідання обласної тристоронньої соціальноекономічної ради

Співпраця з профспілками та
роботодавцями

Березень

Пастух Г.В.

11.

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

Пастух Г.В.

12.

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

Березень

Пастух Г.В.

13.

Засідання ради директорів обласних бібліотек

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

Пастух Г.В.

14.

Засідання експертно-перевірної комісії Державного
архіву області

План роботи експертно-перевірної комісії
Державного архіву області

Протягом
кварталу

Серпокрилов В.М.

15.

Засідання науково-методичної ради Державного архіву План роботи науково-методичної ради
області
Державного архіву області

Протягом
кварталу

Серпокрилов В.М.

16.

Засідання обласної комісії з питань санації,
реструктуризації та банкрутства підприємств

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

Серпокрилов В.М.
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17.

Засідання Наглядової ради Регіонального фонду
підтримки підприємництва у Кіровоградській області

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

Протягом
кварталу

Серпокрилов В.М.

18.

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

Доручення заступника голови обласної
державної адміністрації Яременка С.О.

Протягом
кварталу

Яременко С.О.

19.

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

Розпорядження голови обласної державної Протягом
адміністрації від 10 лютого 2011 року
кварталу (згідно
№ 112-р
з окремими
дорученнями)

Серпокрилов В.М.

20.

Засідання обласної комісії з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків

Розпорядження голови обласної державної Протягом
адміністрації від 22 грудня
кварталу (у разі
2010 року № 1133-р
необхідності)

Серпокрилов В.М.

21.

Засідання обласного комітету з економічних реформ

План засідань обласного комітету з
економічних реформ на 2012 рік

22.

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

План засідань робочої групи "Сталий
Протягом
Серпокрилов В.М.
регіональний економічний розвиток"
кварталу (згідно з
обласного комітету з економічних реформ планом засідань)

23.

Засідання обласної комісії з питань інноваційної
діяльності

Розпорядження голови обласної державної Протягом
адміністрації від 18 листопада 2010 року
кварталу (у разі
№ 1017-р
необхідності)

Серпокрилов В.М.

24.

Засідання обласного організаційного комітету з питань Розпорядження голови обласної державної Протягом
виставкової діяльності
адміністрації від 16 липня 2010 року
кварталу (у разі
№ 611-р
необхідності)

Серпокрилов В.М.

Протягом
Серпокрилов В.М.
кварталу (згідно з
планом засідань)
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25.

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 державної Протягом
адміністрації від 4 червня 2008 року
кварталу (у разі
№ 471-р, від 3 грудня 2009 року № 943-р
необхідності)

Серпокрилов В.М.

26.

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 Протягом
адміністрації від 12 грудня 2009 року
кварталу (у разі
№ 1005-р
необхідності)

Серпокрилов В.М.

27.

Засідання Ради з питань удосконалення діяльності
ринків області

Розпорядження голови обласної державної Протягом
адміністрації від 8 листопада 2010 року
кварталу (у разі
№ 975-р
необхідності)

Серпокрилов В.М.

28.

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

Постанова Кабінету Міністрів України від Протягом
21 січня 2001 року № 55
кварталу (у разі
необхідності)

Серпокрилов В.М.

29.

Засідання координаційної ради з питань розвитку
підприємництва при обласній державній адміністрації

Закон України "Про державну підтримку
малого підприємництва"

Серпокрилов В.М.

30.

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

Розпорядження голови обласної державної Протягом
адміністрації від 29 листопада 2007 року
кварталу (у міру
№ 865
надходження
документів)

Ніколаєнко А.І.

31.

Засідання комісії з питань розвитку садівництва та
виноградарства

Розпорядження голови обласної державної Протягом
адміністрації від 8 грудня 2009 року
кварталу (у міру
№ 965-р
надходження
документів)

Ніколаєнко А.І.

Протягом
кварталу
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32.

Засідання Координаційної ради з питань безпеки
дорожнього руху при облдержадміністрації

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

Ніколаєнко А.І.

33.

Засідання постійно діючої робочої групи з питань
землевідведення

Розпорядження голови обласної державної Протягом
адміністрації від 5 липня 2010 року
кварталу (у разі
№ 544-р
необхідності)

Ніколаєнко А.І.

34.

Засідання обласної робочої групи з питань
надрокористування

Розпорядження голови обласної державної Протягом
адміністрації від 7 жовтня 2010 року
кварталу (у разі
№ 862-р
необхідності)

Ніколаєнко А.І.

35.

Засідання обласної комісії ліцензування господарської Закон України "Про ліцензування певних
діяльності з виробництва теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності"
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

Протягом
кварталу (у разі
надходжень заяв
від суб’єктів
господарювання)

Яременко С.О.

36.

Засідання обласної комісії ліцензування господарської
діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення

Закон України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності"

Протягом
кварталу (у разі
надходжень заяв
від суб’єктів
господарювання)

Яременко С.О.

37.

Засідання тендерного комітету управління
капітального будівництва обласної державної
адміністрації

З метою дотримання вимог чинного
законодавства

Протягом
кварталу (у міру
надходження
документів)

Ніколаєнко А.І.
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38.

Засідання обласної комісії з підготовки пропозицій
Розгляд звернень релігійних організацій
щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, щодо повернення культових будівель
які були порушені внаслідок проведення колишнім
Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії

39.

4

5

Протягом
кварталу (у разі
необхідності)

Пастух Г.В.

Засідання комісії управління фізичної культури та
спорту обласної державної адміністрації по
присвоєнню тренерських категорій та спортивних
розрядів

Розгляд матеріалів осіб, які пропонуються Друга декада
на присвоєння тренерських категорій та
кожного місяця
спортивних розрядів

Пастух Г.В.

40.

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.

41.

Засідання обласної постійно діючої комісії з питань
розгляду звернень громадян

Указ Президента України від 7 лютого
2008 року № 109

Щомісяця

Серпокрилов В.М.

42.

Засідання обласних комітетів доступності

Розпорядження голови обласної державної Щомісяця
адміністрації від 23 березня 2011 року
№ 258-р

Ніколаєнко А.І.

43.

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

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

Щомісяця

Пастух Г.В.

44.

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

План роботи головного управління
економіки облдержадміністрації на
2012 рік

Щомісяця

Пастух Г.В.
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45.

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"

Щомісяця

Пастух Г.В.

46.

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.

47.

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.

48.

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

Сприяння розв’язання проблем громадян з Протягом
обмеженими фізичними можливостями
кварталу (у разі
необхідності)

49.

Засідання комісії із спірних питань встановлення факту Розпорядження голови обласної державної
участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних адміністрації від 7 липня 2010 року
випробуваннях, у військових навчаннях із застосуван- № 557-р
ням ядерної зброї та визначення відповідної категорії

Протягом
кварталу (у разі
звернень
громадян)

Пастух Г.В.

50.

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

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

Протягом
кварталу (у разі
необхідності)

Пастух Г.В.

51.

Засідання обласної протиракової експертної комісії та
товариства онкологів

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

Протягом
кварталу

Пастух Г.В.

52.

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

Розгляд звернень та аналіз причин
вивчення насильства в сім'ї

Протягом
кварталу

Пастух Г.В.

Пастух Г.В.
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53.

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

Підвищення ефективності роботи з
гендерних питань та проблем сім'ї при
облдержадміністрації

Протягом
кварталу

Пастух Г.В.

54.

Засідання ради з питань молодіжної політики при
облдержадміністрації

Підвищення ефективності роботи щодо
молодіжної політики

Протягом
кварталу

Пастух Г.В.

55.

Засідання громадської ради при обласній державній
адміністрації

Розпорядження голови обласної державної Протягом
адміністрації від 29 серпня 2005 року
кварталу
№ 374-р

Серпокрилов В.М.

56.

Засідання Громадської гуманітарної ради при обласній
державній адміністрації

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

Серпокрилов В.М.

57.

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

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

Серпокрилов В.М.

58.

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

Закон України "Про архітектурну
діяльність"

Ніколаєнко А.І.

59.

Засідання конкурсної комісії обласної державної
Постанова Кабінету Міністрів України від За фактичною
адміністрації на заміщення вакантних посад державних 15 лютого 2002 року № 169
потребою
службовців

Серпокрилов В.М.

60.

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

Серпокрилов В.М.

Протягом
кварталу (за
наявності
матеріалів)
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V. Організаційні заходи
1.

Урочисте покладання квітів з нагоди відзначення
68-ї річниці визволення м.Кіровограда від
фашистських загарбників

Закон України "Про увічнення Перемоги
у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років"

8 січня

Серпокрилов В.М.

2.

Забезпечення здійснення державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності

Розпорядження голови обласної державної 10 січня
адміністрації від 12 березня 2009 року
№ 130-р

3.

Аналіз інформацій щодо звітів місцевих органів
Доручення Радника Президента України – До 19 січня
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Представника Президента України у
області, підготовка статичного звіту і письмової
Конституційному Суді України від
довідки Адміністрації Президента України
7 грудня 2011 року № 51-01/476

Серпокрилов В.М.

4.

Урочисте покладання квітів з нагоди Дня Соборності
України

Указ Президента України від 21 січня
1999 року № 42

20-22 січня

Серпокрилов В.М.

5.

Урочисте покладання квітів з нагоди річниці подвигу
Героїв Крут

Відповідно до календаря пам’ятних дат

27-28 січня

Серпокрилов В.М.

6.

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

Підтримка громадської активності молоді

Січень

Пастух Г.В.

7.

Проведення брифінгів (прес-конференцій) голови
обласної державної адміністрації для журналістів
регіональних та власних кореспондентів
всеукраїнських засобів масової інформації

Оприлюднення через регіональні та
всеукраїнські мас-медіа інформації про
стан соціально-економічного розвитку
області за 2011 рік

Січень

Серпокрилов В.М.

Серпокрилов В.М.
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8.

Заходи з нагоди відзначення новорічних та різдвяних
свят для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування області та вихованців
комунальної установи "Притулок для дітей "Надія"
служби у справах дітей облдержадміністрації

Рішення обласної ради від 9 грудня
2010 року № 30

Січень

Пастух Г.В.

9.

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.

10.

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.

11.

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.

12.

Сприяння релігійним організаціям у підготовці та
проведенні урочистостей з нагоди відзначення Різдва
Христового

Закон України "Про свободу совісті та
релігійні організації"

Січень

Пастух Г.В.

13.

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

Пастух Г.В.

14.

Міжнародний форум "Креативне місто"

Створення умов для налагодження
ділових відносин між представниками
органів місцевого самоврядування,
експертними співтовариствами,
громадськими об’єднаннями та
міжнародними організаціями

Січень

Серпокрилов В.М.
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15.

Цикл Вечорів духовної музики “Різдвяні передзвони”

План роботи управління культури і
туризму облдержадміністрації на 2012 рік

Січень

Пастух Г.В.

16.

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.

17.

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

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

Січень-березень

Пастух Г.В.

18.

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

Підтримка творчих ініціатив молоді

Січень-квітень

Пастух Г.В.

19.

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

Серпокрилов В.М.

20.

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.

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 під час весняного льодоходу та
повені

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

Друга декада
лютого

Ніколаєнко А.І.

23.

Організація і проведення обласного молодіжного
конкурсу "Молода людина року 2011"

Підтримка творчих ініціатив молоді

Лютий

Пастух Г.В.

Відповідно до календаря пам’ятних дат
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24.

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

Впровадження гендерної рівності серед
населення області

Лютий

Пастух Г.В.

25.

Персональна виставка члена Національної спілки
художників України Н.П.Федоренка до 60-річчя з дня
народження

План роботи управління культури і
туризму облдержадміністрації на 2012 рік

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.

Організація і проведення бласного конкурсу творчих
дітей з багатодітних сімей "Таланти багатодітної
родини"

Поліпшення становища багатодітних
родин шляхом підтримки та сприяння
розвитку творчих родин

Лютий

Пастух Г.В.

28.

Заходи з нагоди відзначення Дня захисника Вітчизни

Належне відзначення Дня захисника
Вітчизни

Лютий

Пастух Г.В.

29.

Регіональний етап Всеукраїнської акції "Серце до
серця"

Популяризація здорового способу життя
та підтримка громадського руху

Лютий-травень

Пастух Г.В.

30.

Перевірка зв’язку стаціонарних пунктів управління
системи цивільного захисту

План основних заходів цивільного захисту Лютий
області на 2012 рік

Ніколаєнко А.І.

31.

Проведення перевірки умов утримання дітей в
Кіровоградському приймальнику-розподільнику для
дітей управління МВС України в області

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

Пастух Г.В.

32.

Проведення роботи з відбору кандидатур для вступу до Постанова Кабінету Міністрів України від До 15 березня
Національної академії державного управління при
14 квітня 2004 року № 468
Президентові України, її регіональних інститутів,
магістратур при вищих навчальних закладах

Лютий

Серпокрилов В.М.
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33.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Нейгаузівські
музичні зустрічі"

34.

3

Положення Всеукраїнського фестивалюконкурсу юних піаністів "Нейгаузівські
музичні зустрічі"

4
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27 березня –
1 квітня

Пастух Г.В.

Завершення технічної інвентаризації захисних споруд Розпорядження Кабінету Міністрів
цивільного захисту (цивільної оборони)
України від 30 листопада 2011 року
№ 1215-р

Березень

Ніколаєнко А.І.

35.

Заходи до 26 квітня – Дня Чорнобильської трагедії

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

Березень

Пастух Г.В.

36.

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

Березень

Ніколаєнко А.І.

37.

Заходи до 151-ї річниці від дня смерті Т.Г.Шевченка

План роботи управління культури і
туризму облдержадміністрації на 2012 рік

Березень

Пастух Г.В.

38.

Урочистості до Всеукраїнського дня працівників
культури і аматорів народного мистецтва

Указ Президента України від 21 березня
2000 року № 484

Березень

Пастух Г.В.

39.

Урочисті заходи до Міжнародного дня театру

З метою популяризації театрального
мистецтва

Березень

Пастух Г.В.

40.

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.
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41.

Проведення прес-конференцій начальників
структурних підрозділів облдержадміністрації
з профільних питань

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

42.

Підготовка аналітичної 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.

43.

Підготовка статистичних даних про роботу із
зверненнями громадян

Відповідно до Тимчасового положення
про відділ

Серпокрилов В.М.

44.

Проведення декларування обсягів зберігання зерна
суб’єктами підприємницької діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України від До 10 числа
12 грудня 2002 року № 1877
місяця, наступного за звітним
періодом

Ніколаєнко А.І.

45.

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.

46.

Моніторинг стану надходження доходів місцевих
бюджетів та державного бюджету, за рахунок яких
здійснюється перерахування дотацій

План роботи головного фінансового
управління облдержадміністрації на
2012 рік

Щомісяця

Серпокрилов В.М.

47.

Моніторинг стану розрахунків за енергоносії та
комунальні послуги, що споживаються бюджетними
установами, які утримуються за рахунок місцевих
бюджетів та населенням в частині пільг и субсидій

План роботи головного фінансового
управління облдержадміністрації на
2012 рік

Щомісяця

Серпокрилов В.М.

Щомісяця
до 5 числа

Серпокрилов В.М.
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48.

Контроль за станом дебіторської та кредиторської
заборгованості по видатках місцевих бюджетів області

План роботи головного фінансового
управління облдержадміністрації на
2012 рік

Щомісяця

Серпокрилов В.М.

49.

Аналіз використання коштів субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам

План роботи головного фінансового
управління облдержадміністрації на
2012 рік

Щомісяця

Серпокрилов В.М.

50.

Аналіз надходження та витрачання коштів обласного
фонду охорони навколишнього середовища,
резервного фонду, дорожнього фонду, бюджету
розвитку та відповідних видатків з бюджетів районів і
міст обласного значення

План роботи головного фінансового
управління облдержадміністрації на
2012 рік

Щомісяця

Серпокрилов В.М.

51.

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

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

Серпокрилов В.М.

52.

Проведення поглибленого аналізу стану галузей
промисловості та підготовка пропозицій щодо
поліпшення показників економічного і промислового
розвитку

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

Щокварталу
до 25 числа
місяця, наступного за звітним
періодом

Серпокрилов В.М.

53.

Надання Національному агентству України з питань
державної служби комплексного звіту про стан
кадрової роботи

Лист Головдержслужби України від
24 березня 2011 року № 51/43/22-11

Щокварталу до
Серпокрилов В.М.
30 числа
останнього місяця
кварталу
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54.

Підтримка діяльності обласних громадських
організацій, спрямованої 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
кварталу

Пастух Г.В.

55.

Підтримка проектів обласних молодіжних організацій,
діяльність яких спрямована на реалізацію державної
молодіжної політики

Розвиток молодіжного громадського руху

Протягом
кварталу

Пастух Г.В.

56.

Розгляд документів підприємств, установ та
організацій і підготовка проектів рішень обласної ради
та інших матеріалів з питань надрокористування, у
рамках виконання делегованих повноважень обласної
ради у сфері регулювання гірничих відносин

Рішення обласної ради від 23 червня
2006 року № 30

Протягом
кварталу

Ніколаєнко А.І.

57.

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

Розпорядження голови обласної державної Протягом
адміністрації від 11 жовтня 2011 року
кварталу (у міру
№ 887-р
надходження
матеріалів)

Ніколаєнко А.І.

58.

Здійснення організаційних заходів щодо контролю за
використанням та охороною надр

Положення про головне управління
промисловості та розвитку
інфраструктури обласної державної
адміністрації

Ніколаєнко А.І.

59.

Виконання Плану заходів щодо протидії проявам
ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в
українському суспільстві на 2012 рік

Доручення Кабінету Міністрів України
Протягом
від 24 лютого 2010 року № 11273/110/1-08 кварталу

Пастух Г.В.

60.

Аналіз схеми планування території Кіровоградської
області (ІІ етап)

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

Ніколаєнко А.І.

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

5
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61.

Проведення інвентаризації об’єктів незавершеного
будівництва, робота з передачі об’єктів на баланс
експлуатаційним організаціям

3 метою оперативного вирішення
поточних питань

62.

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

63.

4

5

Протягом
кварталу

Ніколаєнко А.І.

Протягом
кварталу

Серпокрилов В.М.

Забезпечення інформаційного супроводу засідань
колегій та інших заходів за участі керівництва
облдержадміністрації

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

Серпокрилов В.М.

64.

Забезпечення інформаційного супроводу урочистостей
з нагоди відзначення державних та професійних свят

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

Серпокрилов В.М.

65.

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

Висвітлення актуальних питань соціально- Протягом
економічного розвитку області, донесення кварталу
до громадськості проблем, що потребують
вирішення

Серпокрилов В.М.

66.

Забезпечення чіткої організації особистого прийому
громадян керівництвом облдержадміністрації в
установлені дні і години та особистих виїзних
прийомів

Указ Президента України від 7 лютого
2008 року № 109

Серпокрилов В.М.

Протягом
кварталу
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67.

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

Серпокрилов В.М.

68.

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

Постанова Кабінету Міністрів України від Протягом
19 вересня 2007 № 1152
кварталу

Серпокрилов В.М.

69.

Організація та підготовка проекту стратегії
економічного і соціального розвитку області на період
до 2015 року (у новій редакції)

Постанова Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2011 року № 1186

Протягом
кварталу

Серпокрилов В.М.

70.

Надання методичної та практичної допомоги:
начальникам архівних відділів Долинської, Кіровоградської райдержадміністрацій з питань організації
діяльності архівних установ;
щодо передачі справ управлінської документації на
державне зберігання архівним підрозділам управління
у справах захисту прав споживачів в області, Кіровоградського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка, господарського суду
області, головного управління статистики в області,
відділу державної реєстрації актів цивільного стану

План роботи Державного архіву області
на 2012 рік

Протягом
кварталу

Серпокрилов В.М.

71.

Проведення прес-конференцій заступників голови
облдержадміністрації з профільних питань

Інформування про стан справ у різних
Протягом
галузях та сферах області, обґрунтування кварталу
та донесення до громадськості пропозицій
щодо шляхів розв’язання проблемних
питань Кіровоградщини, що потребують
вирішення на державному рівні

Серпокрилов В.М.

34
1

2

3

4

5

72.

Проведення семінарських занять, тематичних семінарів
для апарату та структурних підрозділів
облдержадміністрації, які не підвищували кваліфікацію
протягом останніх 3-х років, директорів комунальних
підприємств області, головних бухгалтерів,
спеціалістів з бухгалтерського обліку міських,
селищних, сільських рад та інших категорій.

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

Протягом
кварталу

Серпокрилов В.М.

73.

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
кварталу
(за окремим
графіком)

Пастух Г.В.

74.

Проведення в області профілактичних рейдів "Діти
вулиці", "Вокзал"

Рішення обласної ради від 9 грудня
2010 року № 30

Постійно

Пастух Г.В.

75.

Контроль за санітарно-епідемічним станом та
температурним режимом в комунальній установі
"Притулок для дітей "Надія" служби у справах дітей
облдержадміністрації"

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

Постійно

Пастух Г.В.

76.

Ведення відомостей комплексної єдиної інформаційно- Закон України "Про органи і служби у
аналітичної системи "Діти" 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.

77.

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

Координація роботи з підготовки
Постійно
спортсменів області та їх участі у
всеукраїнських та міжнародних змаганнях

Пастух Г.В.
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78.

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

Постійно
(за фактичною
потребою)

Серпокрилов В.М.

79.

Відпрацювання документів щодо призначення на
посади голів районних державних адміністрацій, їх
заступників, керівників структурних підрозділів
облдержадміністрації, їх заступників та працівників
апарату обласної державної адміністрації

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

За фактичною
потребою

Серпокрилов В.М.

80.

Тренування евакуаційних органів щодо евакуації
населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій у
мирний час та в особливий період у ході командноштабних та інших навчань

Постанова Кабінету Міністрів України від Під час
Ніколаєнко А.І.
26 жовтня 2001 року № 1432
командноштабних та інших
навчань

VI. Заходи щодо здійснення контролю
1.

Про 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

Пастух Г.В.

2.

Про 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

Пастух Г.В.

3.

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

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

1 січня

Пастух Г.В.
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4.

Про підвищення ефективності механізмів забезпечення Доручення Президента України
захисту прав і законних інтересів дитини в Україні
від 8 квітня 2011 року № 1-1/637
відповідно до вимог Конвенції про права дитини

1 січня

Пастух Г.В.

5.

Питання забезпечення органами виконавчої влади
доступу до публічної інформації

Указ Президента України від 5 травня
2011 року № 547

1 січня

Серпокрилов В.М.

6.

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

Указ Президента України від 19 травня
2011 року № 588

1 січня

Ніколаєнко А.І.

7.

Про вдосконалення порядку надання адміністративних
послуг

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

1 січня

Серпокрилов В.М.

8.

Про 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

Яременко С.О.

9.

Про 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

Ніколаєнко А.І.

10.

Про вдосконалення механізмів державної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників

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

1 січня

Ніколаєнко А.І.

11.

Про аналіз 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

Ніколаєнко А.І.

12.

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

Доручення виконуючого обов'язки голови
обласної державної адміністрації від
10 листопада 2011 року № 27-441/2
(пункт 3)

1 січня

Ніколаєнко А.І.
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13.

Про зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни

14.

3

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

4

5

5 січня

Серпокрилов В.М.

Про затвердження плану заходів з реалізації рішень 16- Розпорядження Кабінету Міністрів
ї сесії Європейської конференції міністрів,
України від 1 грудня 2010 року № 2157-р
відповідальних за регіональне та місцеве врядування

5 січня

Серпокрилов В.М.

15.

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

5 січня

Серпокрилов В.М.

16.

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

Ніколаєнко А.І.

17.

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

5 січня

Ніколаєнко А.І.

18.

Підготовка та надання інформації до секретаріату Ради Указ Президента України від 24 липня
національної безпеки і оборони України та
2007 року № 666
Адміністрації Президента України щодо технічного
стану об’єктів підвищеної безпеки на території області

6, 8 січня

Ніколаєнко А.І.

19.

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

Яременко С.О.

20.

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

Розпорядження голови обласної державної 10 січня
адміністрації від 3 липня 2007 року
№ 419-р

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 21 вересня 2011 року № 896-р

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

Ніколаєнко А.І.
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21.

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.

22.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 11 вересня 2009 року "Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів
державної влади у протидії злочинним проявам та
корупції"

Указ Президента України від 27 жовтня
2009 року № 870

10 січня

Серпокрилов В.М.

23.

Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню
актуальних питань молоді

Указ Президента України від 6 січня
2010 року № 6

10 січня

Пастух Г.В.

24.

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

Ніколаєнко А.І.

25.

Про додаткові заходи щодо реформування системи
охорони здоров'я населення

Указ Президента України від 27 січня
2010 року № 70

10 січня

Пастух Г.В.

26.

Про впровадження кластерної моделі розвитку
народних художніх промислів

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

10 січня

Ніколаєнко А.І.

27.

Про вшанування учасників боротьби за незалежність
України у ХХ столітті

Указ Президента України від 28 січня
2010 року № 75

10 січня

Серпокрилов В.М.

28.

Питання щодо Всеукраїнського фізкультурноспортивного товариства "Колос"

Постанова Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 року № 8

10 січня

Пастух Г.В.
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29.

Про затвердження плану заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

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

30.

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

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

Пастух Г.В.

31.

Про роботу 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

Ніколаєнко А.І.

32.

Про затвердження обласного плану заходів щодо
Розпорядження голови обласної державної 10 січня
створення безперешкодного життєвого середовища для адміністрації від 23 березня 2011 року
осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших № 258-р
маломобільних груп населення на 2011-2015 роки
"Безбар'єрна Кіровоградщина"

Ніколаєнко А.І.

33.

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

10 січня

Ніколаєнко А.І.

34.

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

10 січня

Пастух Г.В.

35.

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

14 січня

Пастух Г.В.

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

4

10 січня

5

Серпокрилов В.М.
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36.

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

14 січня

Пастух Г.В.

37.

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

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 30 березня 2011 року № 261-р

14 січня

Пастух Г.В.

38.

Про забезпечення прав дитини та реалізацію
комплексу заходів щодо вдосконалення роботи у цій
сфері в області

Розпорядження голови обласної державної 14 січня
адміністрації від 11 липня 2011 року
№ 602-р

39.

Про 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

14 січня

Ніколаєнко А.І.

40.

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

14 січня

Пастух Г.В.

41.

Про поліпшення кадрового забезпечення лікувальнопрофілактичних закладів Добровеличківського району

Доручення виконуючого обов'язки голови
обласної державної адміністрації від
22 листопада 2011 року № 27-462/5
(пункт 2)

14 січня

Пастух Г.В.

Серпокрилов В.М.
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42.

Про обласні заходи щодо протидії поширенню
Розпорядження голови обласної державної 15 січня
наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних адміністрації від 23 листопада 2011 року
засобів, психотропних речовин та прекурсорів на
№ 1015-р
2011-2015 роки

Пастух Г.В.

43.

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 20 січня
адміністрації від 25 червня 2009 року
№ 393-р

Пастух Г.В.

44.

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

Розпорядження голови обласної державної 20 січня
адміністрації від 4 червня 2010 року
№ 459-р

Пастух Г.В.

45.

За результатами засідання Ради регіонів щодо
вивчення досвіду регіонів стосовно створення
сприятливих умов для залучення інвестицій, яке
відбулося 27 травня 2010 року

Доручення Президента України від
11 червня 2010 року № 1-1/1154

Серпокрилов В.М.

46.

Про організацію контролю за виконанням обласної
Розпорядження голови обласної державної 20 січня
програми імунопрофілактики та захисту населення від адміністрації від 8 липня
інфекційних хвороб на 2010-2015 роки
2010 року № 563-р

Пастух Г.В.

47.

Про реалізацію проекту "Купуй Кіровоградське"

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

Серпокрилов В.М.

48.

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

Розпорядження голови обласної державної 20 січня
адміністрації від 8 лютого 2011 року
№ 107-р

Серпокрилов В.М.

20 січня
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49.

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

Розпорядження голови обласної державної 20 січня
адміністрації від 27 вересня 2011 року
№ 837-р

Пастух Г.В.

50.

Про ефективне 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

Пастух Г.В.

51.

Про належне облаштування та функціонування палат
для ветеранів в обласному госпіталі для інвалідів
Вітчизняної війни відповідно до закріплення за
територіями

Доручення голови обласної державної
адміністрації від 26 жовтня 2011 року
№ 27-418/1 (пункт 18)

20 січня

Пастух Г.В.

52.

Про реалізацію програми "Питна вода Кіровоградської
області" на 2005-2020 роки

Розпорядження голови обласної державної 25 січня
адміністрації від 16 липня 2005 року
№ 759-р

Яременко С.О.

53.

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

Розпорядження голови обласної державної 25 січня
адміністрації від 12 травня 2008 року
№ 387-р

Пастух Г.В.

54.

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

Розпорядження голови обласної державної 25 січня
адміністрації від 12 травня 2011 року
№ 419-р

Ніколаєнко А.І.

55.

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

Розпорядження голови обласної державної 28 січня
адміністрації від 6 липня 2007 року
№ 430-р

Пастух Г.В.
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56.

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

Розпорядження голови обласної державної 28 січня
адміністрації від 4 лютого 2011 року
№ 91-р

Серпокрилов В.М.

57.

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

28 січня

Серпокрилов В.М.

58.

Про запровадження проведення оцінки результатів
діяльності Ради міністрів АР Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій

Постанова Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 року № 650

28 січня

Серпокрилов В.М.

59.

Про належне 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.

60.

Аналіз стану роботи з утримання та ремонту
Розпорядження голови обласної державної Січень
димовентиляційних каналів та герметизації інженерних адміністрації від 18 квітня 2011 року
вводів в житлових будинках, заміні непридатних
№ 339-р
газових приладів

Яременко С.О.

61.

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

Розпорядження голови обласної державної 1 лютого
адміністрації від 20 січня 2010 року
№ 28-р

Пастух Г.В.

62.

Про затвердження обласного плану заходів з
виконання у 2011 році Загальнодержавної програми
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини" на період до 2016 року

Розпорядження голови обласної державної 4 лютого
адміністрації від 11 травня 2011 року
№ 411-р

Пастух Г.В.
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63.

Про затвердження обласної програми "Шкільний
автобус"

Розпорядження голови обласної державної 10 лютого
адміністрації від 11 серпня 2003 року
№ 411-р

Пастух Г.В.

64.

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

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

Заступники голови обласної державної адміністрації відповідно до
розподілу
функціональних
повноважень

65.

Про затвердження Державної цільової програми
впровадження у навчально-виховний процес
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційнокомунікаційних технологій "Сто відсотків" на період
до 2015 року

Постанова Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2011 року № 494

14 лютого

Пастух Г.В.

66.

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.

67.

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

Розпорядження голови обласної державної 15 лютого
адміністрації від 5 червня 2009 року
№ 346-р

Ніколаєнко А.І.

68.

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 15 лютого
адміністрації від 6 грудня 2010 року
№ 1076-р

Пастух Г.В.
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69.

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.

70.

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.

71.

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.

72.

Про затвердження Порядку підготовки та
оприлюднення звіту про результати проведення
заходів щодо запобігання і протидії корупції

Постанова Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 року № 1094

15 лютого

Серпокрилов В.М.

73.

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.

74.

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

20 лютого

Яременко С.О.

75.

Надання звітів Міністерству житлово-комунального
господарства України про витрати на виробництво та
фінансові показники діяльності підприємств від
надання послуг з утримання будинків, споруд і
прибудинкових територій; централізованого
водопостачання та водовідведення; централізованого
теплопостачання; міського електротранспорту

25 лютого

Яременко С.О.

Наказ Міністерства житлово-комунального господарства України від 27 грудня
2010 року № 477
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76.

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 1 березня
адміністрації від 2 жовтня 2009 року
№ 703-р

Пастух Г.В.

77.

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.

78.

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.

79.

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.

80.

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.

81.

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 15 березня
адміністрації від 30 березня 2005 року
№ 153-р

Заступники голови обласної державної адміністрації відповідно до
розподілу
функціональних
повноважень

82.

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

Серпокрилов В.М.

15 березня
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83.

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

Розпорядження голови обласної державної 15 березня
адміністрації від 29 грудня 2010 року
№ 1160-р

Серпокрилов В.М.

84.

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.

85.

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.

86.

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

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

Пастух Г.В.

87.

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

Доручення Президента України
від 8 квітня 2011 року № 1-1/636

18 березня

Серпокрилов В.М.

88.

Про впровадження Програми економічних реформ на
2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Доручення Президента України
від 8 червня 2011 року № 1-1/1120

18 березня

Ніколаєнко А.І.

89.

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
№ 412-р

Пастух Г.В.

90.

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

Указ Президента України від 8 листопада
2007 року № 1077

Ніколаєнко А.І.

30 березня
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91.

Контроль за виконанням заходів із здійснення
очищення території колишнього авіаційного полігону
"Компаніївка" від вибухонебезпечних предметів на
2010-2012 роки

Розпорядження голови обласної державної Березень
адміністрації від 25 серпня 2009 року
№ 560

Ніколаєнко А.І.

92.

Контроль за виконанням заходів обласної програми
поводження з непридатними та забороненими до
використання пестицидами та агрохімікатами на
2008-2012 роки

Рішення обласної ради від 6 червня
2008 року № 451

Березень

Ніколаєнко А.І.

93.

Контроль виконання заходів комплексної програми
захисту населення Кіровоградської області від впливу
іонізуючого випромінювання

Рішення обласної ради від 19 березня
2009 року № 646

Березень

Ніколаєнко А.І.

94.

Про результати зустрічей з Головою Ради міністрів
АРК, головами обласних, Київської та
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.

95.

Про теплозабезпечення Олександрійської
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів

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

Щомісяця
до 3 числа

Пастух Г.В.

96.

Моніторинг рівня чинних тарифів на житловокомунальні послуги у розрізі міст та районних центрів
та надання інформації Міністерству регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України

Лист Міністерства житлово-комунального Щомісяця
господарства України від 19 травня
до 5 числа
2006 року № 2/2-213

Яременко С.О.

97.

Про підсумки 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

Серпокрилов В.М.

Щомісяця
до 5 числа
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98.

Про виплату заборгованості із заробітної плати

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

Щомісяця
до 5 числа

Пастух Г.В.

99.

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

Щомісяця
до 5 числа

Серпокрилов В.М.

100. Надання інформації Міністерству регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України про стан виконання заходів з
реформування житлово-комунального господарства

Лист Міністерства житлово-комунального Щомісяця
господарства України від 16 вересня
до 10 числа
2010 року № 7/15-10305

Яременко С.О.

101. Про системну роботу з виконання завдань, визначених
розділом "Підвищення якості і доступності медичних
послуг" обласної програми "Центральний регіон –
2015"

Доручення виконуючого обов'язки голови
обласної державної адміністрації від
7 грудня 2011 року № 27-472/7

Щомісяця
до 10 числа

Пастух Г.В.

102. Про подальший розвиток служби "соціальне таксі" в
населених пунктах області

Доручення голови обласної державної
адміністрації від 29 листопада 2011 року
№ 27-468/1 (пункт 21)

Щомісяця
до 10 числа

Пастух Г.В.

103. 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.

104. Аналіз оплати за житлово-комунальні послуги

З метою підготовки інформацій на наради

Щомісяця до
20 числа

Яременко С.О.

105. 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.

50
1

2

3

4

106. Про стан готовності господарського комплексу області Розпорядження голови обласної державної Щомісяця
до роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 року
адміністрації від 11 жовтня 2011 року
до 20 числа
№ 883-р
107. Про затвердження плану невідкладних заходів щодо
погашення заборгованості із заробітної плати

5

Ніколаєнко А.І.

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

108. Моніторинг цін на сільськогосподарську продукцію, за Відповідно до пункту 5 підпункту 3
якими вона закуповується переробними
Положення про інспекцію якості та
підприємствами області та сусідніх областей
формування ресурсів сільськогосподарської продукції Кіровоградської обласної
державної адміністрації

Щомісяця

Ніколаєнко А.І.

109. Моніторинг закупівлі м’яса в живій вазі та молока
переробними підприємствами області

Доручення Міністерства аграрної
політики України від 23 грудня 2008 року
№ 37-33-11/22145

До 10 числа
місяця, наступного за звітним
періодом

Ніколаєнко А.І.

110. Аналіз стану проходження опалювального сезону
2011/2012 року в області

Розпорядження голови обласної державної До 20 числа
Яременко С.О.
адміністрації від 11 жовтня 2010 року
(протягом опалю№ 883-р
вального сезону)

111. Аналіз виконання обласної Програми реформування та Лист Міністерства житлово-комунального Щокварталу до
розвитку житлово-комунального господарства
господарства України від 10 вересня
30 числа місяця,
Кіровоградської області на 2009-2014 роки
2010 року № 7/14-10126
наступного за
звітним періодом

Яременко С.О.

112. Аналіз стану виконання обласних заходів щодо
поліпшення стану зовнішнього освітлення населених
пунктів області

Яременко С.О.

Розпорядження голови обласної державної Щокварталу до
адміністрації від 28 жовтня 2004 року
20 числа місяця,
№ 660-р
наступного за
звітним періодом
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Щокварталу до
20 числа місяця,
наступного за
звітним періодом

5

113. Аналіз стану оснащення наявного житлового фонду
засобами обліку води і теплової енергії

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 11 червня 2008 року № 838

114. Проведення декларування наявності цукру суб’єктами
господарювання

Постанова Кабінету Міністрів України від До 10 числа
10 серпня 2011 року № 851
місяця, наступного за звітним
періодом

Ніколаєнко А.І.

115. Надання інформації Міністерству житловокомунального господарства України про кількість
викинутих у повітря парникових газів підприємствами
комунальної теплоенергетики

Факсограма Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від
12 травня 2006 року № 6/5-566

Яременко С.О.

Щокварталу до
15 числа місяця,
наступного за
звітним періодом

Яременко С.О.

VІІ. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя
1.

Вивчення стану справ та надання методичної допомоги
структурним підрозділам у справах сім'ї, молоді та
спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів
(міських рад)

З метою надання в межах своїх
повноважень методичної допомоги
структурним підрозділам у справах сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрацій та
міськвиконкомів (міських рад) з питань
реалізації в області державної політики з
питань фізичної культури та спорту

Протягом
кварталу

Пастух Г.В.

2.

Вивчення стану справ агропромислового комплексу в
районах області

З метою аналізу стану розвитку галузей
тваринництва та рослинництва;
реформування відносин власності

Протягом
кварталу

Ніколаєнко А.І.

3.

Перевірка виконання вимог статей 15, 23, 26, 37 Закону План роботи головного управління праці
України "Про державну службу" в управліннях праці
та соціального захисту населення
та соціального захисту населення райдержадміністраоблдержадміністрації на 2012 рік
цій та міськвиконкомів

Протягом
кварталу

Пастух Г.В.
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4.

Перевірка роботи управлінь праці та соціального
захисту населення райдержадміністрацій та
міськвиконкомів

Вивчення стану справ у районах та містах
області

Протягом кварталу (за окремим
графіком)

Пастух Г.В.

5.

Перевірка роботи територіальних центрів та
інтернатних закладів області

Вивчення стану справ у районах та містах
області

Протягом
кварталу

Пастух Г.В.

6.

Проведення на підприємствах, в установах та
організаціях області експертизи умов праці та якості
атестації робочих місць за умовами праці

Соціальний захист працівників, зайнятих
у шкідливих і важких виробничих умовах

Протягом
кварталу

Пастух Г.В.

7.

Комплексна перевірка вивчення організації роботи
Знам’янського міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

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

Лютий

Пастух Г.В.

8.

Контрольні перевірки Онуфріївського та
Новоукраїнського районних центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

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

Березень

Пастух Г.В.

9.

Здійснення виїздів спеціалізованого формування
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді "Мобільний консультаційний пункт соціальної
роботи" до Компаніївського, Новоархангельського,
Новомиргородського, Олександрійського,
Онуфріївського, Новоукраїнського, Олександрівського
районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді та Знам’янського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

Забезпечення здійснення соціальної
роботи з різними категоріями сімей, дітей
та молоді у сільській місцевості та у
віддалених районах міст

Січень,
лютий,
березень

Пастух Г.В.

10.

Здійснення перевірок діяльності обласного центру
соціально-психологічної допомоги та Кіровоградського міського соціального гуртожитку для дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Координація діяльності соціальних
закладів

Щомісяця
до 28 числа

Пастух Г.В.
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11.

Виїзди у міста і селища області з метою надання
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

План головного управління житловокомунального господарства
облдержадміністрації на 2012 рік

Протягом
кварталу

Яременко С.О.

12.

Проведення радіотренування пункту управління
голови обласної державної адміністрації з вузлом
зв'язку МНС України

Перспективний план роботи МНС
України

Протягом
кварталу

Ніколаєнко А.І.

13.

Щоденна перевірка працездатності системи
оповіщення з текстом технічної перевірки

Положення "Про організацію оповіщення і Протягом
зв'язку у надзвичайних ситуаціях" від
кварталу
15 лютого 1999 року № 192

Ніколаєнко А.І.

14.

Участь у перевірці стану готовності до безаварійного
пропуску весняного льодоходу, повені та паводків

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

Ніколаєнко А.І.

15.

Перевірка працездатності техніки зв'язку та обласної
системи централізованого оповіщення

План основних заходів цивільного захисту Щомісяця
області на 2012 рік

Ніколаєнко А.І.

16.

Перевірка працездатності техніки зв'язку та системи
централізованого оповіщення м.Кіровограда

Графік проведення перевірок автоматизованої системи централізованого оповіщення і зв'язку області на 2012рік

Щомісяця

Ніколаєнко А.І.

17.

Комплексні перевірки з питання виконання
делегованих повноважень в галузі будівництва

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

Протягом
кварталу

Ніколаєнко А.І.

Лютий,
березень

5
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Протягом
Доручення першого заступника голови
обласної державної адміністрації до листа кварталу
Державної виконавчої служби Кіровоградської служби від 1 лютого 2007 року
№ 2-2-2

5

18.

Систематичний контроль за перебігом подій,
пов’язаних з цілісними майновими комплексами
структурних підрозділів державної холдингової
компанії "Олександріявугілля"

Ніколаєнко А.І.

19.

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

Протягом
кварталу

Ніколаєнко А.І.

20.

Систематичний контроль за станом справ на ДП
"Дирекція КГЗКОРу"

Рішення обласної ради від 20 листопада
2009 року № 797

Протягом
кварталу

Ніколаєнко А.І.

21.

Участь у засіданні архітектурно-містобудівних та
художніх рад при управліннях містобудування та
архітектури міст обласного значення

На виконання основних завдань
управління у частині координації дій з
питання проведення містобудівної
політики та діяльності дорадчих органів з
питань містобудування та архітектури
області

Протягом
кварталу (у міру
надходження
матеріалів)

Ніколаєнко А.І.

22.

Комплексне вивчення діяльності управління освіти і
науки Світловодської міської ради щодо створення
рівного доступу до якісної освіти

План роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації на 2012 рік

19-28 березня

Пастух Г.В.

23.

Комплексні перевірки стану архівної справи та ведення План організаційної роботи Державного
діловодства у:
архіву області на 2012 рік
державному підприємстві "Кіровоградський науководослідний 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

Протягом
кварталу

Серпокрилов В.М.
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Головдержслужби України в області, головному
управлінні статистики в області, управлінні містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства облдержадміністрації, ВАТ "Акустика"
24.

Надання практичної допомоги та здійснення перевірок Указ Президента України від 7 лютого
додержання законодавства про звернення громадян у
2008 року № 109
структурних підрозділах облдержадміністрації,
райдержадміністраціях та виконавчих комітетах
міських рад міст обласного значення

______________________________

Протягом
кварталу

Серпокрилов В.М.

