
Звіт 

про виконання плану роботи апарату Горностаївської районної 

державної адміністрації за грудень 2019 року 

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації протягом грудня 2019 року 

здійснювалась відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про 

місцеві державні адміністрації», Регламенту райдержадміністрації, положення про 

апарат та його відділи та інструкції з питань діловодства. 

Апарат райдержадміністрації здійснював правове, організаційне, 

матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної 

адміністрації. Відділи  апарату здійснювали свою діяльність на підставі положень 

про відділи, а працівники згідно своїх посадових обов’язків. Основна увага була 

зосереджена на виконанні завдань, визначених Президентом України, Урядом 

щодо соціально-економічного розвитку регіонів, пріоритетних напрямів роботи 

районної державної адміністрації.  

Відділом організаційної роботи та з питань внутрішньої 

політики  апарату райдержадміністрації у грудні 2019 року забезпечено 

проведення таких основних заходів: 

Підготовлено план роботи відділу організаційної роботи та на основі 

поданих структурними підрозділами райдержадміністрації пропозицій проект 

плану роботи райдержадміністрації на І квартал  2020 року та 2020 рік. 

Організаційно забезпечено проведення: 

- колегії районної державної адміністрації, яка відбулась 19 грудня 2019 

року. 

-  апаратних нарад  голови райдержадміністрації з керівниками управлінь 

відділів, служб райдержадміністрації.  

Щоп’ятниці проводиться організаційний супровід та готується довідка на 

селекторну нараду щодо обговорення шляхів вирішення актуальних питань 

розвитку області під головуванням голови обласної державної адміністрації. 

Підготовлено календар основних організаційних заходів РДА на січень. 

Розроблено та направлено до обласної державної адміністрації графік 

чергування керівництва районної державної адміністрації  на січень. 

Підготовлено 17 проектів документів в авторизованій системі електоронного 

документообігу АСКОД. Проведено коректування та погодження 23 проектів 

розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

Узагальнено звіти структурних підрозділів райдержадміністрації про роботу 

за листопад  2019 року. 

Постійно проводиться моніторинг порталу державних послуг IGOV. org.ua.

 Відділом постійно надаються усні консультації з питань роз’яснення 

законодавства, організації роботи, ведення діловодства, забезпечення виконання 

делегованих повноважень.  

Проконтрольовано - 439 контрольних документів в системі «АСКОД», які 

надійшли від вищих органів виконавчої влади. 

Працівники відділу приймали участь в організаційних заходах 

райдержадміністрації  та об’єднаних територіальних громад району. 

Робота з питань з внутрішньої політики була спрямована на аналіз та 

прогнозування суспільно – політичних процесів у районі, сприяння органам 

виконавчої влади у розвитку їх зв’язків із політичними партіями, громадськими та 



релігійними організаціями, інформаційне забезпечення здійснення внутрішньої 

політики держави у регіоні, співпрацю із місцевими  засобами масової інформації в 

питанні забезпечення проведення державної політики у даній сфері. 

У районі суспільно-політична ситуація характеризується як стабільна та 

керована. 

Структура політичного життя району у грудні цього року не була політично 

активною. За результатами щорічних спостережень, районні організації політичних 

партій проявляють політичну активність в період передвиборчої агітації щляхом 

установлення агітаційних палаток та розповсюдження агітматеріалів. Акції, 

мітинги у грудні не проводились. Вищезазначена ситуація прогнозується і на  

січень 2020 року. Керівники районних організацій політпартій зі зверненнями чи 

пропозиціями до голови райдержадміністрації у  грудні цього року не звертались 

Найбільшу активність проявили представники Горностаївського куреня 

Війська Запорізького Низового та Спілки учасників АТО Горностаївського району, 

а також волонтери. Протягом грудня волонтери та керівники району здійснили дві 

поїздки до зони проведення ООС та передали військовослужбовцям продукти, речі 

першої необхідності, а також смаколики і листи солдатам від мешканців району, 

здобувачів освіти.   

Протести, акції, мітинги громадськими організаціями у грудні 2019 року не 

проводились. 

Загальним відділом апарату райдержадміністрації у грудні 2019 року було 

забезпечено централізоване проходження документів в районній державній 

адміністрації і регламентування порядку роботи з документами з моменту їх 

створення або надходження до відправлення зацікавленим службам. Для реєстрації 

вхідної кореспонденції, вихідних ініціативних документів, вихідних відповідей, 

внутрішньої документації, нормативно-розпорядчих документів, звернень 

громадян, запитів на інформацію, депутатських запитів та звернень застосовується 

АСКОД / Система электронного документообігу/.  

Всього за грудень 2019 року зареєстровано — 321 вхідний документ, із них: - 

документів Верховної Ради України - 0; - документів КМУ - 0; документів 

Секретаріату Президента України - 0; листів - 208; розпоряджень -41 та інші. 

Розпоряджень голови районної державної адміністрації з основної діяльності 

- 24; з особового складу - 6; про надання відпусток - 0; про стягнення, відрядження 

працівників - 3 та доручень голови районної державної адміністрації - 1. 

Наказів керівника апарату: з особового складу - 3; про відпустки - 1; про 

відрядження – 0; з адміністративно-господарської діяльності - 0; доручень 

керівника апарату - 0. 

Вихідної кореспонденції зареєстровано – 420 документів: в т.ч. - ініціативні - 

19, відповіді на вхідні листи - 401. Відповідно до плану роботи взято участь у 

засіданні колегії районної державної адміністрації. Протокол засідання колегій 

районної державної адміністрації за грудень місяць оформлено згідно вимог та 

рекомендацій обласної державної адміністрації . 

Звернення громадян. Протягом звітного періоду 2019 року на виконання до 

районної державної адміністрації надійшло одне письмове звернення. Звернення 

відпрацьовано вчасно, заявнику надано відповідь.  

На урядову телефонну «гарячу» лінію та з «гарячої» телефонної лінії голови 

ОДА протягом звітного періоду поточного року звернень не надходило.  

На особистому прийомі керівництвом районної державної адміністрації було 



прийнято 4 особи. Заявників хвилювали комунального господарства – 2, 

транспорту – 1, інші - 1. Всі звернення відпрацьовані вчасно, заявникам надані 

відповіді.    

Відповідно до графіку прийому громадян за місцем їх проживання у 

звітному періоді поточного року керівництвом районної державної адміністрації 

було заплановано та здійснено виїзні прийоми, під час яких прийнято 4 особи. 

Зафіксовано питання соціального захисту – 3, комунального господарства – 

1. Всі звернення відпрацьовані вчасно, заявникам надані відповіді.    

Надано методично-практичну  допомогу Костянтинівській сільській раді 

ОТГ та здійснено аналіз стану роботи із зверненнями громадян по виконанню 

Указу Президента України від 13.02.08 № 109/2008 «Про першочергові невідкладні 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в 

районній державній адміністрації. Підготовлено довідки про усунення виявлених 

недоліків. 

У грудні 2019 року до загального відділу апарату районної  державної 

адміністрації надійшли два інформаційних запити: 

- від Левченко Д. (президент  ГС"ДЖИ-ЕФ-ЕС-АЙ-У"  про надання 

інформації про кількість харчоблоків закладів освіти які почали впроваджувати 

систему НАССР(ХАССП) та ін..; 

- від Підцерковного Є.І. про надання інформації: яким чином врегульована 

діяльність з торгівлі за межами торгівельного приміщення (вуличної пересувної 

торгівлі) в населених пунктах України та ін. 

За результатами розгляду інформацію надано у повному обсязі. Порядок та 

строки розгляду передбачені Законом України «Про доступ до публічної 

інформації» не порушено. 

Підготовлено звіт про запити на публічну інформацію, що надійшли до 

райдержадміністрації за листопад 2019 року для розміщення на офіційному 

інформаційному сайті Горностаївського району. 

У грудні 2019 року  проведено організаційну роботу з питань управління 

персоналом:  

- внесено зміни до структури апарату та архівного відділу РДА; 

- підведено підсумки щодо щорічного оцінювання державних 

службовців РДА; 

- надана методична допомога у проведенні конкурсу на заміщення 

вакантної посади в управління економічного розвитку РДА   

- табель обліку робочого часу, поздорвчі листівки інше. 

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної 

державної адміністрації повідомляє: 

Станом на звітний період в районі 13650 виборців;                                                

  - проведено перевірку вхідних відомостей та формування XML-файлів за 

допомогою ПЗ ―Перевірка вхідних відомостей‖; 

   - здійснено прийом, звірку та внесення до бази даних АІТС ДРВ 

відомостей Горностаївського  РС ДМС України в Херсонській області відомостей 

про зміну прізвища, ім’я, по – батькові-11 записів; 

- здійснено прийом, звірку та внесення до бази даних АІТС ДРВ відомостей 

Головного територіального управління юстиції щодо громадян, які померли - 32 

записи; 



    - здійснено прийом та звірка відомостей та внесення від сільських, 

селищних органів реєстрації щодо громадян,  щодо досягнення громадянами 18-ти 

років, зміни місця реєстрації, прибуття чи вибуття по кожному населеному пункту 

району, саме: Горностаївська селищна рада - 18-річні-7записів,  зареєстровані-40, 

зняті з реєстрації-9; Костянтинівська сільська рада-18-річні-2 записи, 

зареєстровані-5 записів, зняті з реєстрації-7 ; Каїрська сільська рада- 18-річні- 4 

записи, зареєстровані- 45, зняті з реєстрації-3; 

    - здійснено прийом супровідних листів від районного суду, КЗ ХОР 

―Каїрський психоневрологічний будинок-інтернат‖, районної поліклініки; 

    - щоденно опрацьовувалась внутрішня електронна пошта Державного 

реєстру виборців та інформація розміщена на порталі ДРВ; 

    - проведено  опрацювання вхідних відомостей (перегляд протоколів 

перевірки, усунення зауважень, внесення висновків для рядків вхідних відомостей, 

підготовка рядків вхідних відомостей для включення в накази); 

   - проведені накази щодо внесення змін до  бази даних АІТС ДРВ-18 

наказів:    

  - виконано план необхідних дій щодо комплексної системи захисту 

інформації;  

   - проходимо тестування за тестами: ―Робота в АІТС‖ , ―Нормативно-

правові акти‖, ―Операційна система Mikrosoft Windows‖, ―Закон України ―Про 

Державний реєстр виборців‖, «OpenOffice.org‖. 

За 2019 рік робота відділу матеріально-технічного забезпечення та 

бухгалтерського обліку апарату Горностаївської районної державної адміністрації 

була спрямована на виконання законів України «Про державну службу», «Про 

місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету міністрів України «Про 

порядок обчислення середньої заробітної плати», «Питання оплати праці 

працівників державних органів», «Про умови оплати праці посадових осіб, 

керівників та працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія 

Закону України «Про державну службу», інструкції з обліку основних засобів та 

інших необоротних активів бюджетних установ, розпоряджень голови районної 

державної адміністрації та обласної державної адміністрації, наказів керівника 

апарату районної державної адміністрації.  

Для забезпечення функцій покладених державою на районну державну 

адміністрацію та виконання завдань необхідне достатнє фінансування. Згідно 

рішення сесії районної ради від 12 лютого 2019 року №524 затверджена районна 

Програма підтримки діяльності Горностаївської районної державної адміністрації 

на 2019 рік (із змінами).  

Програма затверджена в сумі 137200,00 грн. 

Програма профінансована на 137200,00 грн.  

Станом на 01 січня 2020 року залишок коштів становить 0,00 грн. 

Кошти використані відповідно до заходів програми підтримки діяльності 

Горностаївської районної державної адміністрації в сумі 134630,00 грн., а саме: 

Апарат Горностаївської РДА – використано 115800,00 грн., а саме: 
1. Підвищення якості надання управлінських послуг: 

 Висвітлення інформації про роботу органу виконавчої влади через редакцію 

районної газети «Сільські новини» - 34031,18,00 грн. 

 Послуги підтримки супроводження офіційного веб-сайту та модернізація 

офіційного веб-сайту районної державної адміністрації – 27000,00 грн. 



2. Зміцнення матеріально-технічної бази апарату райдержадміністрації: 

 Придбання паперу, канцелярських товарів, марок – 11688,00 грн. 

 Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки – 

4000,00 грн. 

 Послуги з упорядкування документів - 7818,82 грн. 

3. Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування у межах 

делегованих повноважень щодо удосконалення організації їх роботи, вирішення 

питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій: 

 Придбання бензину та масла – 28800,00 грн. 

 Оплата послуг із страхування автомобіля – 712,00 грн. 

 Придбання запасних частин – 1750,00 грн. 

Відділ агропромислового розвитку та житлово-комунального 

господарства районної державної адміністрації – використано 4900,00 грн., а 

саме: 
- Зміцнення матеріально-технічної бази відділу агропромислового розвитку 

районної державної адміністрації: 

- Придбання канцтоварів – 2400,00 грн. 

- Обслуговування та поточний ремонт комп’ютерної техніки – 2500,00 грн. 

 

Відділ економічного розвитку торгівлі, транспорту та туризму районної  

державної адміністрації – використано 6930,00 грн., а саме:  
1. Забезпечення якісного надання адміністративних послуг, належних умов 

праці та прийому громадян у центрі з надання адміністративних послуг: 

 обслуговування та поточний ремонт комп’ютерної техніки – 1000,00 грн. 

 придбання канцтоварів – 1500,00 грн. 

2. Забезпечення якісного надання адміністративних послуг, належних умов 

праці та прийому громадян державними реєстраторами: 

 обслуговування та поточний ремонт комп’ютерної техніки –1500,00 грн. 

 придбання канцтоварів – 1500,00 грн. 

3. Зміцнення матеріально-технічної бази відділу економічного розвитку, 

торгівлі, транспорту та туризму райдержадміністрації: 

 встановлення ліцензійного програмного забезпечення «Соната» - 650,00 грн. 

 придбання печатки та штампу – 780,00 грн. 

Фінансовий відділ районної державної адміністрації – використано 

2000,00 грн., а саме: 
 придбання канцтоварів– 1000,00 грн. 

 ремонту та заправка картріджів – 1000,00 грн. 

Сектор культури, освіти та спорту районної державної адміністрації – 

використано 5000,00 грн., а саме: 
 послуги з упорядкування документів - 4600,00 грн. 

 придбання картонних коробок – 400,00 грн. 

За 2019 рік були підготовлені та здані всі необхідні звіти до Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації, Управління Державної казначейської 

служби у Горностаївському районі, податкової служби України. 

 

 


