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Про затвердження плану роботи 

Самбірської районної державної 

адміністрації на ІІ квартал 2020 року 

На виконання пункту 9 Регламенту Самбірської районної державної 

адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 1 квітня 2020 року № 79, з метою створення умов для послідовної та 

узгодженої діяльності структурних підрозділів та апарату районної державної 

адміністрації 

З О Б О В ’ Я З У Ю: 

1. Затвердити план роботи Самбірської районної державної адміністрації на 

ІІ квартал 2020 року (додається). 

2. Заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу 

функціональних обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації 

здійснювати контроль за виконанням плану роботи районної державної адміністрації, 

структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова  Андрій ЖЕПКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови 

районної державної адміністрації 

від «10» квітня 2020 року № 90 

ПЛАН РОБОТИ 

Самбірської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2020 року 

№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1. Заходи щодо соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, 

функціонування галузей господарського комплексу та розв’язання проблем у соціальній сфері, поліпшення діяльності 

місцевих органів виконавчої влади тощо  

1.1.  Забезпечення здійснення головою 

районної державної адміністрації та 

керівником апарату районної державної 

адміністрації своїх повноважень з питань 

управління персоналом 

З метою реалізації державної політики з 

питань управління персоналом 

Постійно О. Галюлько 

Г. Чопик 

1.2.  Забезпечення аналітичної та 

організаційної роботи з кадрового 

менеджменту 

З метою регулювання державної 

політики з питань управління 

персоналом 

Упродовж 

кварталу 

О. Галюлько 

Г. Чопик 

1.3.  Засідання колегії Самбірської районної 

державної адміністрації 

З метою колективного та вільного 

обговорення найважливіших напрямків 

діяльності 

Згідно з планом 

колегії 

О. Галюлько 

А. Німеровська 

1.4.  Засідання Координаційної ради у справах 

інвалідів 
З метою соціального захисту інвалідів 

Упродовж 

кварталу 

О. Добрянська 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1.5.  Засідання Координаційної ради з питань 

захисту дітей та реалізації реформи 

системи інституційного догляду та 

виховання дітей у Самбірському районі 

З метою врегулювання проблем та 

попередження негативних явищ з 

питань сімейної політики, захисту прав 

та інтересів дітей, соціально-

незахищених верств населення 

Упродовж 

кварталу 

А. Жепко 

Л. Волошин 

1.6.  Засідання Громадської ради при 

Самбірській районній державній 

адміністрації 

Відповідно до Типового положення про 

громадську раду затвердженого 

Постановою № 996 

Щомісячно О. Галюлько 

А. Німеровська 

1.7.  Засідання Координаційної ради з питань 

безпеки дорожнього руху 

Для вирішення проблемних питань у 

галузі пасажирських перевезень та 

дорожнього руху 

Упродовж 

кварталу 

І. Ільчишин 

Т. Курман 

1.8.  Засідання Координаційної ради з 

розв’язання проблем, пов’язаних із 

соціальним захистом бездомних громадян 

З метою соціального захисту бездомних 

громадян 

В разі 

необхідності 

О. Добрянська 

1.9.  Засідання архітектурно-містобудівної ради На виконання закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» 

В разі 

необхідності 

І. Ільчишин 

А. Шуркавський 

1.10.  Засідання комісії з питань забезпечення 

своєчасності і повноти сплати податків та 

погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати, пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат 

З метою вироблення дієвих механізмів 

для забезпечення конституційного 

права громадян на своєчасну 

винагороду за працю 

У разі потреби О. Добрянська 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1.11.  Засідання робочої групи з питань 

легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення 

З метою забезпечення прав осіб щодо 

офіційного працевлаштування 

Три рази в 

місяць 

О. Добрянська 

1.12.  Засідання районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій 

З метою вирішення проблемних питань 

цивільного захисту 

Упродовж 

кварталу 

І. Ільчишин 

А. Кузьо 

1.13.  Засідання тендерного комітету районної 

державної адміністрації 

З метою організації та проведення 

процедури закупівлі 

По мірі 

необхідності 

О. Галюлько 

М. Бринько 

1.14.  Засідання опікунської ради з питань 

забезпечення прав повнолітніх осіб, які 

потребують опіки 

З метою захисту особистих та майнових 

прав, інтересів повнолітніх осіб, які за 

станом здоров’я не можуть самостійно 

здійснювати свої права та виконувати 

свої обов’язки 

В разі 

необхідності 

О. Добрянська 

1.15.  Засідання спостережної комісії З метою контролю за поведінкою 

умовно засуджених 

Щомісячно О. Галюлько 

М. Чупінська 

1.16.  Забезпечення організації проведення нарад 

керівництва районної державної 

адміністрації 

З метою вирішення проблемних питань 

Упродовж 

кварталу 

О. Галюлько 

А. Німеровська 

1.17.  Організація єдиного порядку 

документообігу в районній державній 

адміністрації 

З метою ведення належного 

документообігу 

В разі 

необхідності 

О. Галюлько 

М. Руда 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1.18.  Проведення обстеження водних об’єктів, 

які розташовані на території Самбірського 

району 

З метою обстеження водних об’єктів на 

предмет виявлення огорож або інших 

конструкцій земельних ділянок 

Упродовж 

кварталу 

І. Ільчишин 

Т. Курман 

1.19.  Здійснення комплексних заходів щодо 

боротьби з борщівником Сосновського 

З метою зменшення негативного впливу 

на навколишнє природне середовище та 

здоров’я населення 

В разі 

необхідності 

І. Ільчишин 

Т. Курман 

1.20.  Здійснення заходів з посилення контролю 

та запобігання випадків спалювання сухої 

рослинності 

З метою попередження виникнення та 

поширення випадків спалювання сухої 

рослинності 

Постійно І. Ільчишин 

Т. Курман 

1.21.  Проведення моніторингу посіву 

сільськогосподарських культур 

З метою аналізу виробництва 

сільськогосподарської продукції 

Упродовж 

кварталу 

І. Ільчишин 

Т. Курман 

1.22.  Здійснення заходів щодо реалізації в 

районі виконання Національної програми 

«Питна вода» 

З метою забезпечення населення району 

якісною питною водою 

Упродовж 

кварталу 

І. Ільчишин 

Т. Курман 

1.23.  Проведення виїзних прийомів громадян 

Самбірської районної державної 

адміністрації  

Для вирішення звернень громадян 

безпосередньо на місцях 

Упродовж 

кварталу 

О. Галюлько 

М. Руда 

1.24.  Функціонування гарячої телефонної лінії 

та телефону довіри 

З метою забезпечення оперативного 

реагування на вирішення 

першочергових звернень громадян 

Упродовж 

кварталу 

О. Галюлько 

М. Руда 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1.25.  Організація проведення особистого 

прийому громадян керівництвом 

Самбірської районної державної 

адміністрації 

Для вирішення проблем, зазначених у 

зверненнях громадян підчас прийому 

Упродовж 

кварталу 

О. Галюлько 

М. Руда 

1.26.  Реалізація мікропроєктів за напрямами 

«Енергозбереження в освітній сфері» та 

«Розвиток мережі дошкільних навчальних 

закладів» 

З метою енергозбереження та розвитку 

дошкілля 

Упродовж 

кварталу 

Н. Білас 

1.27.  Організація освітнього простору Нової 

української школи 

З метою забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» 

Постійно Н. Білас 

1.28.  Укладання строкових трудових договорів 

з керівниками закладів загальної середньої 

освіти району 

Забезпечення виконання Закону 

України «Про повну загальну середню 

освіту» 

В разі 

необхідності 

Н. Білас 

1.29.  Розроблення містобудівної документації 

Генеральних планів населених пунктів 

району 

З метою визначення стратегії розвитку 

населених пунктів для інвестиційної 

привабливості території 

Упродовж 

кварталу 

І. Ільчишин 

А. Шуркавський 

1.30.  Засідання експертної комісії апарату 

районної державної адміністрації 

Для організації і проведення експертизи 

цінності документів, що утворилися в 

діловодстві апарату районної державної 

адміністрації 

Упродовж 

кварталу 

О. Галюлько 

М. Руда 

1.31.  Засідання комісії по розгляду звернень 

громадян 

Для зменшення кількості повторних 

звернень громадян 

Упродовж 

кварталу 

О. Галюлько 

М. Руда 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1.32.  Засідання комісії з питань взаємодії 

суб’єктів щодо соціального супроводу 

сімей та осіб, які перебувають у складних 

життєвих обставинах 

Для необхідності взяття під соціальний 

супровід та зняття із соціального 

супроводу 

Упродовж 

кварталу 

Г. Міньків 

1.33.  Засідання робочої групи з питань 

погашення податкового боргу та 

виконання мінімальних завдань з 

мобілізації надходжень до бюджету 

З метою виконання дохідної частини 

бюджету 

В разі 

необхідності 

І. Ільчишин 

О. Парпієва 

1.34.  Засідання експертної комісії по річній 

перевірці наявності секретних документів 

З метою перевірки наявності вхідних та 

вихідних документів  

Упродовж 

кварталу 

О. Галюлько 

П. Рибак 

1.35.  Забезпечення санітарно-епідеміологічного 

благополуччя населення та виконання 

заходів щодо стабілізації епідеміологічної 

ситуації, спричиненої коронавірусом 

Щодо здійснення карантинних заходів 

внаслідок поширення короно вірусної 

хвороби на території району 

Упродовж 

кварталу 

І. Ільчишин 

А. Кузьо 

1.35. Виявлення та влаштування дітей-сиріт та 

дітей, що залишилися без батьківського 

піклування, дітей з кризових сімей в 

дитячі будинки 

Для захисту прав та інтересів дітей Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 

1.36. Розгляд справ щодо вирішення питань з 

опіки, піклування, усиновлення, 

встановлення і припинення опіки та 

піклування, збереження майна та житла 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Для захисту прав та інтересів дітей Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1.37. Сприяння у створенні прийомних сімей, 

дитячих будинків сімейного типу 

Для покращення умов життя, розвитку 

та виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківської опіки 

Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 

1.38. Сприяння у наданні матеріальної 

допомоги дітям-сиротам, дітям, що 

залишились без батьківської опіки, дітям-

інвалідам, малозабезпеченим сім’ям 

Для покращення матеріального 

становища дітей 

Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 

1.39. Вирішення питання про позбавлення 

батьківських прав батьків, які не 

забезпечують належне виховання дітей 

Для запобігання неналежному 

вихованню дітей у сім’ях 

Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 

1.40. Складання та подання до Самбірського 

міськрайонного суду позовних заяв по 

питаннях захисту прав та інтересів дітей 

Для захисту прав та інтересів дітей Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 

1.41. Надання дітям статусів дитини-сироти та 

дитини, позбавленої батьківського 

піклування та постановка їх на первинний 

облік 

Для захисту прав та інтересів дитини Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 

1.42. Забезпечення оздоровлення дітей, які 

перебувають під опікою та піклуванням, із 

багатодітних, кризових, малозабезпечених 

сімей 

Для покращення здоров’я та 

забезпечення відпочинку дітей 

Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1.43. Виявлення дітей-сиріт та дітей, які 

залишилися без батьківської опіки, які не 

мають повної середньої освіти, не 

навчаються і не працюють 

Для залучення дітей до навчання з 

метою запобігання бродяжництва та 

жебракування, допомога у влаштуванні 

дітей до вищих навчальних закладів 

Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 

1.44. Виявлення сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах та 

проведення з ними профілактичної роботи 

Для надання даним сім’ям матеріальної, 

психологічної, консультативної 

допомоги 

Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 

1.45. Створення анкет щодо дітей, які 

підлягають усиновленню 

Соціальний захист дітей та покращення 

умов їх проживання 

Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 

1.46. Здійснення контролю за цільовим 

використанням аліментів на дітей 

Перевірка цільового використання 

коштів 

Постійно Л. Волошин 

1.47. Визначення умов договору підрядника на 

проведення робіт по капітальному 

ремонту народного дому в с. Нагірне 

Здійснення організаційних заходів щодо 

народних домів та бібліотек в умовах 

карантину 

Квітень  В. Федірко 

1.48. Робота з сім’ями, що перебувають під 

соціальним супроводом центру 

Надання комплексу соціальних послуг 

для вирішення складних життєвих 

обставин та виходу з них 

Постійно Г. Міньків 

1.49. Проведення роботи щодо охоплення 

якісним обслуговуванням самотніх 

громадян та інвалідів відповідно до 

затверджених державних стандартів 

надання послуг 

Відповідно до Положення  Постійно Л. Комаровська 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1.50. Нарахування та виплата усіх видів 

допомог та житлових субсидій 

З метою забезпечення реалізації 

державної політики з питань підтримки 

малозабезпечених сімей шляхом 

призначення та виплати соціальних 

допомог, субсидій 

Постійно О. Добрянська 

1.51. Виконання необхідних заходів у сфері 

мобілізаційної підготовки 

З метою організації закону України 

«Про мобілізацію» 

Постійно О. Добрянська 

1.52. Забезпечення персоніфікованого обліку 

пільговиків на базі Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають 

право на пільги 

З метою реалізації державної політики 

щодо надання пільг особам, які мають 

право на пільги 

Постійно О. Добрянська 

1.53. Забезпечення державної політики з питань 

соціального захисту населення, підтримки 

сім’ї, видача посвідчень та довідок 

багатодітним сім’ям, запобігання та 

протидія домашньому насильству; 

забезпечення рівності прав чоловіків та 

жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, 

протидії торгівлі людьми, виконання 

програм і здійснення заходів у цій сфері 

З метою реалізації державної політики з 

питань підтримки сім’ї, запобігання та 

протидія домашньому насильству, 

забезпечення рівності прав чоловіків та 

жінок, оздоровлення та відпочинку 

дітей, протидії торгівлі людьми 

Постійно О. Добрянська 

1.54. Виплата одноразової грошової допомоги 

за встановлення пам’ятних знаків на 

могилах загиблих під час АТО 

З метою вшанування загиблих під час 

АТО 

У разі потреби О. Добрянська 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1.55. Забезпечення реалізації освітнього 

процесу та завершення навчального року в 

умовах карантину 

Здійснення організаційних заходів в 

умовах карантину 

Квітень-травень Н. Білас 

1.56.  Відкриття закладів дошкільної освіти в 

с. Кульчиці Самбірського району 

З метою збільшення охоплення дітей 

дошкільною освітою 

До кінця 

кварталу 

Н. Білас 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

2. Заходи на виконання актів законодавства (Конституції України, законів України, актів Президента України та 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня), доручень 

Президента України та Прем’єр-міністра України, державних, обласних і районних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, розпоряджень та доручень голови обласної та районної державної адміністрації, рішень сесій 

обласної та районної рад, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю та підготовки відповідних звітів 

2.1. Заходи на виконання доручення ЛОДА 

№ 3/0/6-19ДЗ від 11.02.2019 року щодо 

забезпечення легалізації найманої робочої 

сили та збільшення надходжень до 

бюджетів всіх рівнів 

З метою забезпечення 

легалізації найманої робочої 

сили та збільшення 

надходжень до бюджетів всіх 

рівнів 

Щомісячно О. Добрянська 

2.2. Заходи на виконання протоколу голови 

ЛОДА № 1/0/7-20 від 24.01.2020 року 

щодо суб’єктів господарської діяльності, 

які використовують незареєстрованих 

найманих працівників 

З метою забезпечення 

легалізації найманої робочої 

сили 

Щомісячно О. Добрянська 

2.3. Заходи на виконання листа ЛОДА № 5/33-

3543/0/2-18/3-20 від 10.05.2018 року щодо 

активізації роботи з легалізації заробітної 

плати та зайнятості населення 

З метою забезпечення 

легалізації найманої робочої 

сили 

Щомісячно О. Добрянська 

2.4. Заходи на виконання доручення ЛОДА 

№ 63/0/6-173 від 03.07.2017 року щодо 

сприяння зайнятості населення учасників 

АТО (ООС) 

З метою забезпечення 

сприяння зайнятості населення 

учасників АТО (ООС) 

Упродовж кварталу О. Добрянська 



 13 

№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

2.5. Заходи на виконання розпорядження 

голови ЛОДА № 332/0/5-18 від 19.04.2018 

року щодо виконання програми сприяння 

зайнятості населення на 2018-2020 роки 

З метою сприяння зайнятості 

населення  

Упродовж кварталу О. Добрянська 

2.6. Участь у реалізації плану заходів на 2020 

рік з реалізації Стратегії подолання 

бідності розпорядження КМУ від 

03.03.2020 року № 202-р/ 

 З метою реалізації прав 

громадян на офіційне 

працевлаштування, в тому 

числі осіб з інвалідністю, 

учасників АТО/ООС/, осіб 

передпенсійного віку, 

підтримки само зайнятості та 

розвитку підприємницької 

діяльності, підтримки сімей, 

що опинились у складних 

життєвих обставинах та сімей 

з дітьми з інвалідністю 

Упродовж кварталу О. Добрянська 

2.7. Реалізація програми призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні 

до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги у Самбірському 

районі на 2019-2020 роки 

З метою реалізації прав на 

якісні соціальні послуги 

По мірі поступлення заяв О. Добрянська 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

2.8. Програма «Обдаровані діти» Виконання програми та 

розвитку з підтримки та 

розвитку обдарованих 

школярів 

Червень Н. Білас 

2.9. Робота з учасниками АТО та їх сім’ями у 

«Єдиному вікні» 

Надання консультацій та 

соціальних послуг учасникам 

АТО та їх сім’ям 

Постійно Г. Міньків 

2.10. Супровід та внесення змін до програмних  

продуктів: ІАС «Місцеві бюджети 

обласного рівня», ІАС «Місцеві бюджети 

районного рівня», програми подання 

електронної звітності «М.Е.Dос», 

«Мережа розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів», програми введення 

платіжних доручень «MeregaМ», програми 

складання кошторисів установ державного 

бюджету «КІТ», обліку об’єктів державної 

власності АС «Юридичні особи», 

програми електронного обміну та 

контролю з документами 

З метою електронного обміну 

та контролю за документами  

Постійно О. Парпієва 

3. Підсумки діяльності районної державної адміністрації (підготовка звітів) 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

3.1.  Аналіз та зведення показників 

фінансового звіту за другий квартал 2020 

року щодо освоєння коштів, отриманих з 

районного, обласного та державного 

бюджетів 

Забезпечення належного ведення 

звітності 

Квітень  Н. Білас 

3.2.  Подання фінансової та статистичної 

звітності 

На виконання нормативно-правових 

актів ДКС, ДФС, Пенсійного фонду 

України, ДСС 

Квітень-травень  Л. Комаровська 

3.3.  Підготовка щоквартальної, річної та 

статистичної звітності  

Здійснення соціальної роботи з сім’ями, 

дітьми та молоддю  

Упродовж 

кварталу 

Г. Міньків 

3.4.  Висвітлення питання щодо соціального 

захисту прав та інтересів дітей на вебсайті 

Самбірської райдержадміністрації та 

радіоредакції «Поступ» 

З метою соціального захисту прав та 

інтересів дітей 

Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 

3.5.  Звіт про стан надходження та розгляду 

звернень громадян в органи місцевого 

самоврядування району та в районну 

державну адміністрацію  

Для подачі інформації в 

облдержадміністрацію 

Упродовж 

кварталу 

О. Галюлько 

М. Руда 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

4. Проведення перевірок, надання практичної допомоги. 

4.1. Вивчення стану справ та надання 

практичної допомоги структурним 

підрозділам райдержадміністрації з питань 

управління персоналом та державної 

служби 

Відповідно до доручення голови 

районної державної адміністрації про 

надання методично-консультативної 

допомоги з питань дотримання 

трудового законодавства та 

законодавства про державну службу 

Упродовж 

кварталу 

О. Галюлько 

Г. Чопик 

4.2. Надання методичної та практичної 

допомоги  працівникам культури та 

колективам художньої самодіяльності 

району для підготовки проведення заходів 

Для підняття рівня культурно-освітньої 

роботи в закладах культури району 

Упродовж 

кварталу 

В. Федірко 

4.3. Консультаційна, методична, організаційна 

допомога громадам району з питань 

впровадження мікропроєктів, проєктів за 

кошти державного та обласного бюджетів 

З метою підготовки проєктів В разі 

необхідності 

І. Ільчишин 

Т. Курман 

4.4. Надання практичної і методичної 

допомоги виконавчим комітетам органів 

місцевого самоврядування 

З метою попередження помилок в 

роботі 

Постійно О. Галюлько 

4.5. Обстеження матеріально-побутових умов 

проживання малозабезпечених, кризових 

сімей, дітей-сиріт, дітей, що залишилися 

без батьківської опіки, які проживають в 

сім’ях опікунів та піклувальників 

Для виявлення кризових сімей з метою 

надання їм матеріальної, психологічної, 

консультативної допомоги 

Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

4.6. Проведення обстеження умов проживання 

та виховання усиновлених дітей 

Для забезпечення контролю за умовами 

проживання та виховання 

Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 

4.7. Проведення планових рейдів «Діти 

вулиці», «Вокзал» 

Для виявлення дітей, які жебракують та 

бродяжать, неохоплені навчанням 

Щомісячно Л. Волошин 

4.8. Здійснення контролю за дотриманням 

законодавства, спрямованого на 

профілактику правопорушень та 

бездоглядності серед учнів, які 

виховуються в кризових сім’ях. 

Скерування окремих сімей під супровід 

районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Для попередження злочинності серед 

дітей, насильства у сім’ї 

Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 

4.9. Здійснення контролю за діяльністю рад 

профілактики при школах 

Для виявлення порушень щодо 

діяльності рад профілактики при 

школах, та дітей, які не приступили до 

навчання 

Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 

4.10. Здійснення контролю за дотриманням 

чинного законодавства щодо захисту прав 

дітей у зв’язку з приватизацією житла і 

укладанням відповідних правових угод 

З метою запобігання порушень продажу 

житла та майна дітей 

Упродовж 

кварталу 

Л. Волошин 

4.12. Проведення спільних перевірок з 

контролюючими органами щодо 

дотримання законодавства у галузі 

пасажирських перевезень 

З метою контролю за дотриманням 

чинного законодавства у галузі 

пасажирських перевезень 

Травень-червень І. Ільчишин 

Т. Курман 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

4.13. Перевірка матеріально-побутових умов 

проживання одиноких та обслуговування 

їх соціальними робітниками 

Відповідно до Положення Упродовж 

кварталу 

Л. Комаровська 

4.14. Виїзд робочої групи з перевірки кількості 

фактично понесених збитків за пільговий 

проїзд пасажирів автотранспортними 

підприємствами району 

З метою перевірки кількості фактично 

понесених збитків за пільговий проїзд 

пасажирів автотранспортними 

підприємствами району 

Постійно О. Добрянська 

4.15. Виїзд в місцеві ради району з метою 

виявлення одиноких непрацездатних 

громадян та інвалідів, надання методичної 

допомоги соціальним робітникам для 

подальшого обслуговування одиноких 

територіальним центром 

Відповідно до положення Упродовж 

кварталу 

Л. Комаровська 

5. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечуються районною державною адміністрацією або за її 

участі  

5.1. Проведення свята до Міжнародного дня 

захисту прав дітей 

Інформування громадськості по 

недопущенню порушень прав та 

законних інтересів дітей  

Червень Л. Волошин 

5.2. Проведення святкових заходів до 

державних та релігійних свят 

З метою відзначення свят Згідно святкових 

днів 

Л. Комаровська 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

5.3. Проведення тематичного заходу 

«Конституція-основа моєї держави», 

присвячено 24-річниці Конституції 

України 

Виховання патріотизму і любові до 

своєї держави 

Червень В. Федірко 

5.4. Проведення засідання районної 

атестаційної комісії при відділі освіти за 

підсумками атестації педагогічних 

працівників у 2019-2020 навчальному році  

Розгляд результатів вивчення 

педагогічної діяльності 

Квітень Н. Білас 

5.5. Проведення конкурсу соціальної реклами 

серед школярів на літніх канікулах 

З метою усвідомлення підлітками 

шкідливого впливу наркоманії, 

тютюнопаління та алкоголю  

Щоп’ятниці Г. Мньків 

5.6. Участь у підготовці та проведенні заходів 

щодо відзначення річниці аварії на ЧАЕС 

З метою шанобливого ставлення до 

потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС 

Квітень О. Добрянська 

5.7. Участь у заходах з підготовки та 

відзначення Перемоги у Другій світовій 

війні 

З метою відзначення Перемоги у Другій 

світовій війні 

Травень О. Добрянська 

___________________________________________________ 
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