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про результати розпорядчої діяльності

Бородянської райдержадміністрації за 9 місяців 2017 року

Протягом звітного періоду загальним відділом апарату адміністрації здійснено
реєстрацію
2505, з них доручень та розпоряджень голови
Київської облдержадміністрації
23 та 165
відповідно
.

На контроль взято 898 документів, з них виконано 742.

За результатами порівняльного аналізу надходження до Бородянської
райдержадміністрації вхідної кореспонденції та взятих на контроль документів,
наведених спостерігається тенденція їх збільшення в порівнянні з відповідним періодом
минулого року: вхідної кореспонденції на 8%, контрольних документів - на 11%.
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Опрацьовано, підготовлено до підпису - 291 розпорядження голови
райдержадміністрації з основної діяльності.

Протягом звітного періоду проведено:

- щоденний випереджувальний моніторинг, контроль і аналіз виконання завдань,
визначених документами органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями і
дорученнями голови районної державної адміністрації, дорученнями заступників голови
райдержадміністрації;

- оперативну роботу з виконавцями контрольних документів щодо недопущення зривів
їх виконання;

- щоденне інформування на нарадах керівника апарату райдержадміністрації про хід
виконання контрольних документів;

- щомісячне інформування голови, заступників голови райдержадміністрації про стан
виконання контрольних документів;

- перевірку виконання контрольних документів структурними підрозділами
адміністрації;
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- роботу щодо організації контролю за своєчасним виконанням інформаційних та інших
матеріалів структурними підрозділами райдержадміністрації.

- статистичний аналіз виконання структурними підрозділами, головами сільських,
селищних рад виконання контрольних документів та реагування на запити і звернення
народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Шляхом прийняття головою Бородянської райдержадміністрації відповідних
розпоряджень:

Перейменовано

- опорний загальноосвітній навчальний заклад Новозаліська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Бородянської районної державної адміністрації Київської області на опорний
загальноосвітній навчальний заклад Новозаліське навчально-виховне об'єднання
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Бородянської районної державної
адміністрації Київської області ;

- Немішаївську загальноосвітню школу № 2 І-ІІІ ступенів на Немішаївський
навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів – загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Бородянської районної державної адміністрації Київської області.

Погоджено проекти землеустрою щодо встановлення (змін) межі села Луб’янка та
межі
селища Клавдієво-Тарасове
.

Виділено кошти із резервного фонду районного бюджету
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- комунальному закладу Бородянської районної ради «Бородянська Центральна
районна лікарня» в сумі 4960,00 грн. (чотири тисячі дев'ятсот шістдесять грн. 00 коп.)
на придбання автономних джерел електропостачання для забезпечення закладів
охорони здоров’я на випадок віялових відключень електроенергії;

- щодо можливого перебігу подій у зв’язку з гострою потребою попередження
виникнення надзвичайної ситуації природного характеру, спричиненою пожежами на
торфовищах в поймі річки Здвиж та поблизу лісових масивів, що призводить до
суттєвого погіршення умов проживання населення в зонах, де забруднення
навколишнього середовища граничить з допустимими нормами концентрації шкідливих
продуктів горіння торфу в атмосферному повітрі, а перебування населення, особливо
дітей, на цих територіях призводить до негативних наслідків та захворювань дихальних
шляхів, з метою запобігання розповсюдженню горіння торфу - кошти в сумі 49 880
(сорок дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят)
гривень
.

Визначено комунальний заклад Бородянської районної ради «Бородянська
центральна районна аптека №4» уповноваженими з питань безоплатного відпуску
препаратів інсуліну для населення, що потребує інсулінотерапії.

Утворено:

- ліквідаційну комісію по ліквідації Бородянського міжшкільного навчально-виробничого
комбінату;

- робочу групу Бородянської районної державної адміністрації з питань усунення
проблем системи опалення, з метою напрацювання пропозицій щодо усунення недоліків в
системі опалення Бородянської ЗОШ І-ІІ ст. та забезпечення необхідного температурного
режиму під час осінньо-зимового періоду.

- робочу групу з питань обстеження об’єктів, які мають важливе соціальне значення у
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Бородянському районі з
метою забезпечення стабільної санітарно-епідеміологічної
ситуації та створення сприятливих умов життєдіяльності людини
, а також проведено їх перевірку, зокрема, дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів, закладів оздоровлення та відпочинку дітей, об’єктів водопостачання, закладів
громадського харчування, продовольчої торгівлі;

- тимчасову робочу групу Бородянської районної державної адміністрації для обстеже
н
ня
об’єктів капітального будівництва, фінансування яких у 2016 році здійснено за рахунок
обласного бюджету для виявлення порушень законодавства та внесення конкретних
пропозицій щодо їх усунення;

- робочу групу з питань обстеження готовності об’єктів соціальної сфери та
житлово-комунального господарства Бородянського району в тому числі житлового
фонду (багатоквартирних житлових будинків) до роботи в осінньо-зимовий період 2017 –
2018 років, з метою визначення ступеню готовності та забезпечення стабільної роботи
об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного
призначення Бородянського району в осінньо-зимовий період;

- районну робочу групу з розробки проекту Стратегії регіонального розвитку
Бородянського району з метою забезпечення економічного зростання на основі
інноваційного розвитку багатогалузевої економіки , високої якості життя людей.

За результатами колегії Бородянської райдержадміністрації головою
райдержадміністрації прийнято доручень – 42, схвалено розпорядженнями - 13
Програм:

18.01.2017 №14

Про схвалення проекту Програми здійснення компенсаційних виплат перевезення
районі на 2017
автомобільним
рік
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26.01.2017 №24

Про схвалення проекту Програми розвитку системи освіти Бородянського району на 2017-2019 р

15.02.2017 №46

Про схвалення проекту Програми харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Бородя

17.02.2017 №50

Про схвалення проекту Комплексної програми профілактики злочинності в Бородянському райо

01.03.2017 №60

Про схвалення проекту Комплексної програми підтримки та розвитку молоді у Бородянському ра

13.05.2017 №133

Про схвалення змін та доповнень до районної комплексної Програми подолання дитячої бездогля

23 .05.2017 №153

6/8

ІНФОРМАЦІЯ
Автор: Administrator
24.10.2017 06:32

Про схвалення проекту Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Бородян

27.07.2017 №222

Про схвалення проекту змін та доповнень до Програми здійснення компенсаційних виплат за піль

02.08.2017 №230

Про схвалення проекту змін до «Програми харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладі

28.08.2017 №245

Про схвалення проекту районної Програми фінансового забезпечення надання пільг з оплати по

15.09.2017 №266

Про схвалення проекту Бородянської районної цільової соціальної Програми
на 2017-2018
протидії
рокизахворюв

15.09.2017 №267
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Про схвалення проекту районної Програми місцевих стимулів медичних
2017-2019
працівників Бородянсько

18.09.2017 №271

Про схвалення проекту районної Програми соціального захисту учасників антитерористичної опе
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