
Звіт 

про виконання плану роботи апарату Горностаївської районної 

державної адміністрації за травень 2020 року 

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації протягом травня 2020 

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, діловодства та управління 

персоналом та  апарату райдержадміністрації у травні 2020 року забезпечено 

проведення таких основних заходів: 

Підготовлено план роботи відділу організаційної роботи.  

Організаційно забезпечено проведення: 

-  засідань районної комісії з питань ТЕБ та НС. 

 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 

червень. 

Розроблено та направлено до обласної державної адміністрації графік 

чергування керівництва районної державної адміністрації  на червень. 

Підготовлено 28 проектів документів в авторизованій системі 

електоронного документообігу АСКОД. Проведено коректування та 

погодження 12 проектів розпоряджень голови районної державної 

адміністрації. 

Узагальнено звіти структурних підрозділів райдержадміністрації про 

роботу за квітень  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 – 590  контрольних документа 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. 

Протягом місяця резонансні суспільно-політичні події не відбувались. 

Органами влади та місцевого самоврядування забезпечено належний стан 

роботи з впровадження карантинних заходів, а також оперативне проведення 

засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій задля недопущення поширенню нової коронавірусної 

інфекції на території району. Скасовано проведення масових заходів. 

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до перспективного плану 

формування територій громад у Херсонській області. Як відомо, у районі 

завершено реформу децентралізації — утворено Горностаївську селищну та 

Костянтинівську сільську громади, до яких увійшли майже всі населені 

пункти Горностаївського району, крім с. Каїри. Від часу входження 

населеного пункту до Любимівської ОТГ (Каховський район) тривали 

переговори щодо такого рішення. Протягом тривалого часу представницька 

група у складі мешканців села Каїри спільно з керівництвом району і ОТГ 

узгоджували питання виходу села зі складу сусіднього Каховського району 

та його включення до Горностаївської об’єднаної територіальної громади. 

Текст відповідного звернення було переданого голові облдержадміністрації 

Ю. Гусєву під час його зустрічі з мешканцями району. Тож, відповідно до 

ухваленого змін Кабінетом Міністрів України, село Каїри включено до 

складу Горностаївської ОТГ 

Протягом місяця голова районної державної адміністрації Тетяна 

Ющенко забезпечила своєчасне проведення засідань районної комісії ТЕБ і 

НС, відповідно до прийнятих рішень у тестовому режимі відновлено роботу 

КУ ―Горностаївський селищний ринок‖ і магазину ―Універмаг‖ 

(Горностаївка) за умов дотримання карантинного режиму.  

18.05.2020 - Заступником голови районної державної адміністрації 

призначено Сушка Олександра Сергійовича. 

Робота з питань діловодства в апараті райдержадміністрації у травні 

2020 року була спрямована на  централізоване проходження документів 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 електронного документообігу/.  

Протягом звітного періоду було зареєстровано 368 документа, які 

надійшли на адресу РДА. Із них: 319 надійшло  в автоматизованій системі 



електронного документообігу АСКОД, 40 – на електронну пошту РДА, 6 – з 

Укрпошти та 3 надійшло нарочно.  

Протягом звітного періоду було зареєстровано вхідної документації: 

розпоряджень – 34, доручень – 38, листів – 280, службових записок – 1, 

постанов – 1, рішень – 2, протоколів – 8, наказів – 1 телеграм – 3.  

Внутрішньої документації районної державної адміністрації: вихідний 

ініціативний – 17, вихідний відповідь – 692, документи з грифом 

«Затверджую» - 2, доручення голови РДА – 1, розпорядження голови РДА з 

основної діяльності – 12, розпорядження з особового складу – 2, 

розпорядження про відпустки – 0, розпорядження про відрядження – 3, 

накази керівника апарату з особового складу – 2, накази керівника апарату 

про відпустки – 2, накази керівника апарату про відрядження – 0, звернень 

громадян – 7, запитів на інформацію – 2. 

Відповідно до плану роботи взято участь у засіданні колегії районної 

державної адміністрації. Протокол засідання колегій районної державної 

адміністрації за квітень місяць оформлено згідно вимог та рекомендацій 

обласної державної адміністрації. 

У квітні 2020 року до районної  державної адміністрації надійшло два 

інформаційних запити. 

За результатами розгляду інформацію надано у повному обсязі. 

Порядок та строки розгляду передбачені Законом України «Про доступ до 

публічної інформації» не порушено. 

У квітні 2020 року  проведено організаційну роботу з питань 

управління персоналом:  

 Підготовлено: 

- 5 контрольних документів стосовно навчання, якісного складу 

державних службовців, постійно проводиться моніторинг виконання 

доручень голів ОДА та РДА;  

- 3 розпорядчих документів з особового складу, відпустки та 

відрядження;  

- 2 накази керівника апарату  з особового складу та про відпустки та 

навчання; 

- підготовлено документи  щодо призначення заступника голови РДА 

Сушка О.С.; 

- табель обліку робочого часу, вітальні листівки. 

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної 

державної адміністрації повідомляє: 

Станом на звітний період в районі 13596 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- відсутні записи; 

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

відомостей Головного територіального управління юстиції щодо громадян, 



які померли -18 записів; 

- 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-3 

записів, зареєстровані-10, зняті з реєстрації-7; Костянтинівська сільська рада-

18-річні-3 записи, зареєстровані - 2, зняті з реєстрації-1; Каїрська сільська 

рада- 18-річні- в 3 записи, зареєстровані- 2, зняті з реєстрації-1; 

- 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-17 

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‖. 

 


