Додаток 4

«Затверджую»
Начальник управління економіки
райдержадміністрації
__________________ Р.Івасишен
30 жовтня 2011 року
План заходів
інформаційно - роз’яснювальної роботи робочої групи «Технологічна модернізація економіки і розвиток інфраструктури»
№за/п

Назва заходу, місце проведення, форма проведення

Дата
проведення

Відповідальна особа

Примітка

1

Затвердження «Програми соціально-економічного розвитку Деражнянського району
на 2012 рік»,розробленої з врахуванням приорітетів розпочатих реформ
Сесія районної ради
Інформування членів Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при
райдержадміністрації
про
виконання
Плану
заходів
Хмельницької
облдержадміністрації з реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки за
2011 рік.
Звіт «Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Деражнянського
району на 2011 рік, Колегія райдержадміністрації

Грудень
2011

Івасишен Р.І. – нач.
управління
економіки
РДА
Івасишен
Р.І.
нач.
управління
економіки
РДА

Розміщено
на сайті
РДА

2

3

Січень 2012 р

Лютий
2012

4

Затвердження Стратегії розвитку Деражнянського району на 2012-2020 роки

Березень
2012 р

5

Стаття в районній газеті «Вісник Деражнянщини» «Порядок прийняття в експлуатацію
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків»

Березень
2012 р

Висвітлення в районній газеті «Вісник Деражнянщини» стану розвитку малого
підприємництва в районі

Квітень 2012р

Інформування керівників органів місцевого самоврядування, звіт Загінецького
сільського голови Катеринчука В.С. Про стан реалізації І та ІІ фаз проекту ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в Деражнянському районі зала
засідань РДА,
Стаття в районній газеті «Вісник Деражнянщини» «Вигоди від створення ОСББ»

Квітень 2012р

6

7

Травень 2012р

Івасишен
управління
РДА
Івасишен
управління
РДА

Р.І.
нач.
економіки

Р.І.
нач. Проект
економіки розміщено
на
сайті
РДА
Юзва М.О. – нач. відділу
містобудування
та
архітектури РДА
Звірок
Л.П.
–
гол.спеціаліст управління
економіки
Давидович Л.Мнач.
відділу
організаційно-кадрової
роботи апарату РДА
Півець О.П. –нач. Відділу
ЖКГ

8

9

Висвітлення в районній газеті «Вісник Деражнянщини» впровадження 9
енергоефективних проектів в рамках виконання «Державної цільової економічної
програми енргоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з
відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки»
Висвітлення в районній газеті «Вісник Деражнянщини» впровадження інноваційних,
інвестиційних проектів на промислових підприємствах району.

Червень 2012р

Йолтуховська
І.І.
гол.спеціаліст управління
економіки

Серпень 2012р

Намєснікова
А.О.
гол.спеціаліст управління
економіки
Давидович Л.Мнач.
відділу
організаційно-кадрової
роботи апарату РДА
Звірок Л.П. гол.спеціаліст
управління економіки
Коширець С.Л – нач
відділу
культури
і
туризму
Коширець С.Л нач відділу
культури і туризму

10

Інформування керівників органів місцевого самоврядування Про стан газифікації
населених пунктів та перспективи розвитку газової мережі Деражнянського району

11

Висвітлення в районній газеті «Вісник Деражнянщини» діяльності районних Листопад 2012р
громадських формувань підприємців
Виставка-діалог: «Обговорюємо системні соціально-економічні реформи в Україні» ,
Січень 2012
центральна районна бібліотека

12

Жовтень 2012р

13

Круглий стіл: «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна
держава» ,
центральна районна бібліотека

Лютий 2012

14

Бесіда: «Нові кроки в соціально-економічному розвитку України», сільські бібліотеки

Березень 2012

15

День спеціаліста: «Розвиток сільського господарства й земельна реформа»,
Деражнянська центральна районна бібліотека, сільські бібліотеки

Листопад 2012

16

Пункт доступу громадян до регіональної інформації "Участь громадськості у
законотворчих процесах, які відбуваються в Україні", Центральна районна бібліотека

Постійно

17

Висвітлення роз’яснювальної роботи щодо реалізації реформ Президента України
через куточки регіональної інформації , сільські бібліотеки

Постійно

Коширець С.Лнач
відділу
культури
і
туризму
зав.
бібліотеками
Коширець
С.Л,
нач
відділу
культури
і
туризму
зав.
бібліотеками
Стецюк Ю.А. – директор
ЦРБ
зав. бібліотеками

Додаток 5

«Затверджую»
Начальник управління економіки
райдержадміністрації
__________________ Р.Івасишен
30 жовтня 2011 року
План заходів
інформаційно - роз’яснювальної роботи робочої групи «Реформа соціальної сфери і підвищення якості життя»

1

Назва заходу, місце проведення, форма проведення
Стаття в районній газеті "Вісник Деражнянщини" «Основні аспекти Програми
подолання бідності: державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітямінвалідам»

2

інформаційний сайт УПСЗН - Стандарти адміністративних послуг УПСЗН

3

Стаття в районній газеті "Вісник Деражнянщини" «Основні аспекти Програми
подолання бідності: щодо посилення соціального захисту сімей з дітьми»
Інформаційно- роз’яснювальний семінар з головами сільських рад, приміщення
УПСЗН в Деражнянському районі на тему « Соціальна підтримка громадян району:
надання пільг, компенсацій, матеріальних допомог соціально незахищеним
верствам населення; забезпечення своєчасності призначення та виплату допомог
сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам та дітям-інвалідам»
Інформаційно- роз’яснювальний семінар з керівник. організацій і підприємств всіх
форм власності на тему «Система пенсійного страхування : пенсійна реформа в дії»
Стаття в районній газеті "Вісник Деражнянщини" на Основні аспекти Програми
подолання бідності: про внесення змін до деяких законів України щодо надання
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам»
Інформаційно- роз’яснювальний семінар з керівниками структурних підрозділів
РДА, організацій і підприємств всіх форм власності на тему «Забезпечення
законодавства про працю, відповідних державних гарантій оплати праці та
забезпечення своєчасності її виплати; стан легалізації робочих місць в районі,
створення нових робочих місць»

№за/п

4

5
6

7

Дата проведення
Відповідальна особа
Січень 2012
Продан С.Г.
начальник відділу
грошових виплат та
компенсацій
Січень 2012
Продан С.Г.
начальник відділу
грошових виплат та комп-ій
Лютий 2012р
Продан С.Г.
Березень 2012р

Косевич Т.В.
Продан С.Г.
Шевчук В.М.

Квітень 2012р

Масловський В.А.

Травень 2012р

Продан С.Г.

Червень 2012р

Кримська С.В. начальник
відділу праці і врегулюван.
соціал.-трудових відносин

Примітка

Інформацій
ний
сайт
УПСЗН

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18
19

Інформаційно- роз’яснювальний семінар з головами сільських рад на тему «Основні
аспекти Програми подолання бідності : надання компенсації особам, що проводять
догляд за інвалідами І групи або особами, що досягли 80-ти річного віку;
призначення та виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку»
Інформаційно- роз’яснювальний семінар з головами сільських рад, керівниками
організацій, що надають житлово-комунальні послуги на тему «Основні аспекти
Програми подолання бідності: особливості призначення житлових субсидій з
початком опалювального періоду»
Стаття в районній газеті "Вісник Деражнянщини" на тему «Умови та стан надання
пільг та компенсацій пільговим категоріям населення»

Серпень 2012

Шевчук В.М.
головний державний
соціальний інспектор

Вересень 2012

Інформаційно- роз’яснювальний семінар з керівниками організацій і підприємств
всіх форм власності на тему «Система пенсійного страхування : пенсійна реформа в
дії»
Інформаційно- роз’яснювальний семінар з керівниками структурних підрозділів
РДА, підприємств і організацій всіх форм власності на тему «Контроль за
додержанням суб’єктами господарювання трудового законодавства в частині
відповідних державних гарантій з оплати праці, легалізація робочих місць і
недопущення виплати тіньової заробітної плати»
Інформування депутатів районної ради про План реформи в охороні здоров’я на
2012 рік, про створення центру ПМСД .
Сесія районної ради.
Зустріч з представниками громади та працівниками Лозівської С/Р та інформування
про План реформи в охороні здоров’я на 2012 рік, про створення центру ПМСД.
Приміщення Лозівської АЗПСМ
Розширена підсумкова мед. рада району за участю представників РДА, РР, головних
лікарів, зав. ФП району, про діяльність галузі у 2011р. та перспективи розвитку, в
т.ч. реформування.
Актовий зал ЦРЛ
Зустріч з представниками громади та працівниками Маниковецької С/Р та
інформування про План реформи в охороні здоров’я на 2012 рік, про створення
центру ПМСД.
Приміщення Маниковецької АЗПСМ
Виступ по районному ТБ про хід реформування в галузі охорони здоров’я

Листопад 2012

Продан С.Г.
начальник відділу
грошових виплат та
компенсацій УПСЗН
Косевич Т.В.
начальник відділу
персоніфікованого обліку
Масловський В.А.
Гол.спеціаліст по нагляду
за признач. та випл. пенсій
Кримська С.В.
начальник відділу праці і
врегулювання соціальнотрудових відносин и ПФ

Стаття в районній газеті "Вісник Деражнянщини" про хід реформування в галузі
охорони здоров’я
Зустріч пацієнтів, хворих стаціонару з адміністрацією ЦРЛ щодо реформування в

Червень 2012р.

Жовтень 2012

Грудень 2012р

Грудень 2011р
Січень 2012

Головний лікар
Онуфрійчук В.І.
Заст. головного лікаря
Ярмолюк К.Д.

Лютий 2012р

Заст. головного лікаря
Ярмолюк К.Д.

Квітень 2012р

Заст. головного лікаря
Ярмолюк К.Д.

Травень 2012р.

Головний лікар
Онуфрійчук В.І.
Зав. поліклінікою
Затворницький М.Г.
Зав. поліклінікою
Затворницький М.Г.
Головний лікар

Липень 2012р.

Листопад 2012 р

Онуфрійчук В.І.
Головний лікар
Онуфрійчук В.І. заст.
головного лікаря Ярмолюк
К.Д.
Зав. поліклінікою
Затворницький М.Г.
Головний лікар центру
ПМСД
центру ПМСД

09.12.2011р.

Скрипник Л.Є.

Січень 2012р.
Лютий 2012р.
Квітень 2012р.
Травень 2012р.

І.І. Жураківська
І.І. Жураківська
І.І. Жураківська
Г.А. Тарасюк
І.І. Жураківська

Звіт керівників шкіл

Червень 2012р.

Скрипник Л.Є.

29

Стаття в газеті «Вісник Деражнянщини» про хід реформування галузі освіти

Липень 2012р.

30

Конференція по підсумках роботи в галузі освіти за 2011-2012 навчальний рік

Серпень 2012р.

31

Проведення оптимізації галузі освіти та затвердження мережі на 2012-2013рр.

Вересень 2012р.

32

Інформування РДА, райради про діяльність галузі освіти та про план реформування
галузі освіти в 2013р.

Листопад 2012р.

І.І. Жураківська
Р.С. Халнепесов
І.І. Жураківська
Скрипник Л.Є.
І.І. Жураківська
Скрипник Л.Є.
І.І. Жураківська

20

21

галузі охорони здоров’я.
Актовий зал ЦРЛ
Збори трудового колективу ЦРЛ, СДЛ, АЗСПМ, ФП щодо створення центру ПМСД
як юридичної особи.

Серпень 2012р

Вересень 2012р.

24
25
26

Виступ по районному ТБ про створення на базі Деражнянської ЦРЛ центру ПМСД
як юридичної особи.
Інформування РДА, РР, населення району в ЗМІ про діяльність центру ПМСД та
про план реформування галузі в 2013 році
Сесія районної ради. Затвердження районної програми розвитку галузі освіти на
2012-2015рр.
Нарада керівників шкіл по питання матеріально-технічного забезпечення
Розширена колегія по перспективах розвитку галузі освіти на 2012р.
Зустріч з головами сільських рад сіл Волоське і Загінці по виконанні проекту ООН

27

Виступ по районному телебаченню про хід реформування галузі освіти

28

22
23

