Керівнику апарату
Славутської районної
державної адміністрації
Крутенчуку І.І.
ЗВІТ
про роботу консультативно-дорадчого органу,
що діє при районній державній адміністрації
за 2017 рік
№
з/п

1.

№Назва консультативно-дорадчого органу
П (дата і № розпорядження
про
створення, внесення змін
до нього)

Постійний
чи
тимчасовий

Колегія Славутської районної державно Постійний
адміністрація
(створена
з
моменту
прийняття постанови КМУ від 02.10.2003
№ 1569 «Про затвердження Загального
положення про колегію центрального
органу виконавчої влади і місцевої
адміністрації»)
Оновлений
склад
затверджений
розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 24.04.16 № 204/2016-р
«Про внесення змін до
розпорядження
голови районної державної адміністрації від
27.05.14 № 205/2015-р Положення про
колегію Славутської районної державної
адміністрації затверджено розпорядженням
голови РДА від 25.03.2014 № 142/2014-р (зі
змінами)

Склад
(кількість
осіб)

Періодичність проведення
засідань

Питання, що винесені на засідання

Протокол
засідання
(дата, №)

Згідно
Фактично
з
положенням
10

Загальний відділ апарат райдержадміністрації
Як
правило В останній 1. Про підсумки економічного та
один раз на четвер
соціального розвитку Славутського
місяць,
в або поза- району за 2016 рік.
останній
чергово за 2. Про підсумки роботи зі
четвер місяця, рішенням
зверненнями
громадян
у
а
у
разі голови
райдержадміністрації у 2016 році
необхідності - колегії.
3. Про роботу архівного відділу
позачергово,
Протягом
Славутської районної державної
за вказівкою 9 місяців адміністрації у 2016 році.
голови колегії 2017 року 4. Про раціональне використання
проведено лісових ресурсів на території
9 засідань району.
1. Про стан забезпечення законності
та
правопорядку,
запобігання
корупції в районі.
2. Звіт про виконання районного
бюджету за 2016 рік.
3. Про легалізацію зайнятості та
заробітної плати, підвищення рівня
оплати праці в районі.
4. Про стан здійснення делегованих

Протокол
від 26.01.17
№1

Протокол
від 24.02.17
№2

Пропозиції щодо
доцільності
подальшого функціонування
(обґрунтування
щодо скасування)

Доцільно

повноважень органів виконавчої
влади виконавчими комітетами
сільських рад у 2016 році.
5. Про стан виконавської дисципліни
в районній державній адміністрації у
першому півріччі 2016 року та
заходи щодо її покращення.
1. Про підготовку агроформувань
району до проведення комплексу
весняно-польових робіт.
2. Про підсумки роботи органів
управління
районної
ланки
цивільного захисту у 2016 році та
завдання на 2017 рік.
3. Про хід виконання у 2016 році
Програми
підвищення
енергоефективності
Славутського
району на 2016-2020 роки.
4. Про стан організації харчування у
загальноосвітніх
навчальних
закладах району.
5. Про план роботи Славутської
районної державної адміністрації на
ІІ квартал 2017 року.

Протокол
від 30.03.17
№3

1. Про підсумки економічного та
соціального розвитку Славутського
району за І квартал 2017 року.
2. Про підсумки
проведення в
районі щорічної акції «За чисте
довкілля» та дня благоустрою
територій населених пунктів
3. Про стан реалізації державної
політики у сфері державної служби
та кадрової роботи в районній
державній адміністрації
4. Звіт Крупецького сільського
голови В.Михалюка про стан
здійснення
делегованих
повноважень органів виконавчої
влади
виконавчим
комітетом
Крупецької сільської ради.

Протокол
від 27.04.17
№4

1. Про підсумки проходження в
районі
опалювального
сезону
2016/2017 року та підготовку
об’єктів соціальної сфери до роботи
в зимових умовах 2017/2018 року
2. Про підготовку до оздоровчої
кампанії 2017 року.
3. Про стан організації роботи
центру надання адміністративних
послуг
Славутської
районної
державної адміністрації.
4. Про стан здійснення соціальної
роботи
Славутським
районним
центром соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді

Протокол
від 31.05.17
№5

1. Про хід виконання розпорядження
голови райдержадміністрації від
30.07.2015
№ 277/2015-р
«Про стан пасажирських перевезень
на приміських та міжміських
маршрутах
загального
користування»
2. Звіт Хоровецького сільського
голови Я.Поліщука
про стан
здійснення
делегованих
повноважень органів виконавчої
влади
виконавчим
комітетом
Хоровецької сільської ради
3. Про план роботи Славутської
районної державної адміністрації на
ІІІ квартал 2017 року.

Протокол
від 29.06.17
№6

1. Про хід виконання розпорядження
голови
районної
державної
адміністрації від 27.02.2017 №
90/2017-р «Про стан забезпечення
законності
та
правопорядку,
запобігання корупції в районі»
2. Про підсумки економічного та
соціального розвитку Славутського
району за перше півріччя 2017 року.
3.
Про
звіт
Лисиченського
сільського голови Г.Ковальчука про

Протокол
від 27.07.17
№7

стан
здійснення
делегованих
повноважень органів виконавчої
влади
виконавчим
комітетом
Лисиченської сільської ради.
1. Про стан підготовки навчальних
закладів району до нового 2017/2018
навчального року
2. Про звіт Цвітоського сільського
голови М.Гизимчука про стан
здійснення
делегованих
повноважень органів виконавчої
влади
виконавчим
комітетом
Цвітоської сільської ради.
3. Про стан виконавської дисципліни
у районній державній адміністрації у
першому півріччі 2017 року та
заходи щодо її покращення.

Протокол
від 31.08.17
№8

1.
Про
підготовку
об’єктів
соціальної сфери району до роботи в
осінньо-зимовий період 2017/2018
року.
2. Про проведену в районі роботу з
питань
легалізації
«тіньової»
зайнятості населення та ліквідації
заборгованості з виплати заробітної
плати.
3. Про план роботи Славутської
районної державної адміністрації на
ІУ квартал 2017 року.

Протокол
від 28.09.17
№9

1. Про підсумки економічного та
соціального розвитку Славутського
району за 9 місяців 2017 року.
2. Про звіт Іванівського сільського
голови Б.Хавронюка про стан
здійснення
делегованих
повноважень органів виконавчої
влади
виконавчим
комітетом
Іванівської сільської ради.
3. Про реалізацію в районі Урядової
програми «Доступні ліки»

Протокол
від 26.10.17
№ 10

2.

Експертна комісія апарату райдерж- Постійний
адміністрації (функціонує давно відповідно
до Порядку утворення та діяльності комісій
з
проведення
експертизи
цінності
документів, затвердженого постановою
КМУ від 08.08.2007 № 1004 (зі змінами),
наказу Міністерства юстиції України від
19.06.2013 № 1227/5 «Про затвердження
Типового положення про експертну
комісію державного органу, органу
місцевого самоврядування, державного і
комунального підприємства, установи та
організації».
Оновлений
склад
затверджений
розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 27.04.17 № 212/2017-р
«Про понесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації від
20.06.2014 № 242/2014-р »
Положення про експертну комісію апарату
райдержадміністрації
затверджено
розпорядженням
голови
РДА
від

8

1. Про стан розроблення та
оновлення
містобудівної
документації на території району.
2.
Про
звіт
Бачманівського
сільського голови А.Василюка про
стан
здійснення
делегованих
повноважень органів виконавчої
влади
виконавчим
комітетом
Бачманівської сільської ради.

Протокол
від 30.11.17
№1

1. Про проект рішення сесії районної
ради «Про районний бюджет на 2018
рік»

Протокол
від 19.12.17
№ 12

1. Про розвиток олімпійських видів
спорту у Славутському районі.
2.
Про план роботи Славутської
районної державної адміністрації на
2018 рік.
3. Про план роботи Славутської
районної державної адміністрації на
І квартал 2018 року.
Не рідше ніж Протягом
1. Про схвалення номенклатури
один раз на 9 місяців справ апарату райдержадміністрації
рік
2017 року на 2017 рік.
проведено
1 засідання 1. Про схвалення акта про виділення
для знищення документів, не
внесених
до
Національного
архівного фонду.

Протокол
від 28.12.17
№ 13

1. Про схвалення номенклатури
справ апарату районної державної
адміністрації на 2018 рік

Протокол
від
26.12.2017
№3

Протокол
від
11.12.2017
№2

3.

02.02.2017 № 45/2017-р
Районна постійно діюча комісія з питань
розгляду звернень громадян.
Функціонує
відповідно
до
Указу
Президента України від 07.02.2008
№ 109/2008.
Комісія функціонує з 2008 року.
Останнє
положення
про
комісію
затверджено 02.07.2012 року.
Оновлений
склад
затверджений
розпорядженням
голови
районної
державної адміністрації 20.04.2017
№ 193/2017-р
«Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації
від 03.01.2017 № 1/2017-р»

Постійний

15

Один раз на
місяць
(остання
п’ятниця
місяця),
за
необхідністю
– позачергово

Протягом
9 місяців
2017 року
проведено
9 засідань.

1. Про результати перевірки відділу
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
щодо
організації роботи зі зверненнями
громадян.
2. Особиста доповідь начальника
архівного відділу про підсумки
роботи зі зверненнями громадян в
архівному
відділі
райдержадміністрації у 2016 році.
3.
Про
результати
перевірки
Бачманівської сільської ради щодо
організації роботи зі зверненнями
громадян

Протокол
від
27.01.2017
№1

1. Про результати перевірки відділу
економічного розвитку та торгівлі
райдержадміністрації
щодо
організації роботи зі зверненнями
громадян
2. Особиста доповідь головного
спеціаліста відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації
про
роботу відділу зі зверненнями
громадян.
3.
Про
результати
перевірки
Волицької
сільської ради щодо
організації роботи зі зверненнями
громадян.

Протокол
від
24.02.2017
№2

1.
Про
результати
перевірки
Головлівської сільської ради щодо
організації роботи зі зверненнями
громадян.
2.
Про
розгляд
звернення
громадянина Мировського О.А.,
жителя смт Красне Львівської
області,
щодо
поповнення
літературою бібліотечних фондів.
3. Особиста доповідь начальника
управління
фінансів
райдержадміністрації про роботу

Протокол
від
31.03.2017
№3

управління щодо розгляду звернень
громадян.
4.
Про
розгляд
звернення
громадянина
Поліщука
Ф.М.,
жителя с. Крупець, щодо пільгового
проїзду у громадському транспорті.
1.
Про
результати
перевірки
Іванівської сільської ради щодо
організації роботи зі зверненнями
громадян.
2. Про результати перевірки сектору
культури
та
туризму
райдержадміністрації
щодо
організації роботи зі зверненнями
громадян.
3. Особиста доповідь начальника
відділу агропромислового розвитку
райдержадміністрації про роботу
відділу щодо розгляду звернень
громадян.

Протокол
від
28.04.2017
№4

1. Про розгляд скарги громадянина,
щодо
зриву
16.03.2017
року
автобусного
рейсу
СлавутаПрикордонна
Улашанівка,
час
відправлення 06 год. 25 хв.

Протокол
від
24.02.2017
№5

1. Особиста доповідь головного
спеціаліста відділу економічного
розвитку
та
торгівлі
райдержадміністрації про роботу
відділу щодо розгляду звернень
громадян.
2.
Про
розгляд
звернення
громадянки,
щодо
повернення
дитини матері.

Протокол
від
30.06.2017
№6

1. Про результати перевірки
Миньковецької сільської ради щодо
організації роботи зі зверненнями
громадян.
2.
Про
розгляд
звернення
громадянина,
жителя,
щодо

Протокол
від
28.07.2017
№7

неотримання повідомлення
призначення субсидії.

про

1. Особиста доповідь завідувача
сектору культури та туризму
райдержадміністрації про роботу
сектору щодо розгляду звернень
громадян.
2.
Про
розгляд
звернення
громадянки,
жительки, щодо
призначення субсидії брату.

Протокол
від
23.08.2017
№8

1.
Про
особисту
доповідь
начальника відділу з організації
діяльності
центру
надання
адміністративних послуг та видачі
документів дозвільного характеру
райдержадміністрації
про
стан
роботи
відділу зі зверненнями
громадян.
2.
Про
результати
перевірки
виконавчого
комітету
Старокривинської сільської ради щодо
організації роботи зі зверненнями
громадян.
3.
Про
розгляд
звернення
громадянина,
жителя,
щодо
вирішення спірного земельного
питання

Протокол
від
28.09.2017
№9

1.
Про
особисту
доповідь
начальника служби у справах дітей
районної державної адміністрації
про стан роботи служби зі
зверненнями громадян.
2.
Про
результати
перевірки
виконавчого комітету Улашанівської
сільської ради щодо організації
роботи зі зверненнями громадян.
3.
Про
розгляд
звернення
громадянина,
жителя,
щодо
пільгового перевезення громадян

Протокол
від
27.10.2017
№ 10

4.

Комісія з питань роботи зі службовою
інформацією в
районній державній
адміністрації. Створена розпорядженням
голови райдержадміністрації від 20.01.2017
№ 20/2017-р на виконання вимог Інструкції
про порядок ведення обліку, зберігання,
використання і знищення документів та
інших матеріальних носіїв інформації, що
містять службову інформацію, в районній
державній адміністрації, затвердженої
розпорядженням
голови
райдержадміністрації від 16.01.2017 № 17/2017-р .
Склад комісії оновлено розпорядженням
голови райдержадміністрації від 27.04.2017
№ 220/2017-р «Про внесення змін до
розпорядження голови районної державної
адміністрації від 20.01.2017 № 20/2017-р.
Положення про комісію затверджено
розпорядженням
голови
райдерж-

Постійний

8

1.
Про
особисту
доповідь
начальника
відділу
з
питань
державної
реєстрації
районної
державної адміністрації про стан
роботи
відділу зі зверненнями
громадян.
2.
Про
результати
перевірки
виконавчого комітету Хоровецької
сільської ради щодо організації
роботи зі зверненнями громадян.

Протокол
від
24.11.2017
№ 11

1. Про особисту доповідь завідувача
сектору з питань цивільного захисту
населення
районної
державної
адміністрації про стан роботи
відділу зі зверненнями громадян.
2.
Про
результати
перевірки
виконавчого
комітету
Ганнопільської сільської ради щодо
організації роботи зі зверненнями
громадян.
3.
Про
результати
перевірки
виконавчого комітету Берездівської
сільської ради щодо організації
роботи зі зверненнями громадян.
Не рідше ніж Потягом 9 1. Про присвоєння грифа «Для
один раз на місяців
службового
користування»
рік.
2017 року протоколу засідання дисциплінарної
Необхідність проведено комісії та висновку дисциплінарної
проведення
2 засідання комісії при районній державній
засідань
адміністрації
визначає
голова комісії.
1.
Про
складання
переліку
відомостей, що становлять службову
інформацію в Славутській районній
державній адміністрації.

Протокол
від
29.12.2017
№ 12

1. Про внесення змін до переліку
відомостей, що становлять службову
інформацію в Славутській районній
державній адміністрації

Протокол
від
26.01.2017
№1

Протокол
від
10.03.2017
№2
Протокол
від
14.11.2017
№3

5.

адміністрації від 20.01.2017 № 20/2017-р
Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
Громадська
рада
при
райдерж- Постійний
15
Не
менше Протягом
1.
Про
відбір
громадян Протокол
адміністрації
(розпорядження
від
одного разу в 9 місяців України на військову службу за від № 5 від
02.03.02015 № 95/2015-р)
квартал
2017 року контрактом та службу
у 24.01.2017
проведено військовому резерві у Збройних
4
Силах України.
засідання
2.
ЗВІТ голови Громадської
ради при Славутській
райдержадміністрації за 2015-2016 рік.
3.
Про створення ініціативної
групи з підготовки установчих
зборів для формування
нового
складу
Громадської ради при
Славутській райдержадміністрації.
Обрання голови ініціативної групи.
31.03.2017 року проведені установчі збори
з формування нового складу Громадської
ради при Славутській райдержадміністрації
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1.Затвердження
регламенту
засідання.
2. Про обрання заступника голови
громадської ради
3. Про схвалення Положення про
громадську раду при Славутській
райдержадміністрації.
4.
Правові засади діяльності
громадських рад при органах
виконавчої влади.
5.
Про роботу форуму Ефективні
механізми участі громадськості у
формуванні та реалізації державної
політики:
сучасний стан та
перспективи розвитку»
6. Про осередки політичних партій
та громадські організації, що діють у
районі
7. Про епідеміологічну ситуація в
районі щодо захворювання на сказ.
8. Про транспортне сполучення сіл
району з районним центром та
центрами територіальних громад в
межах району.
9. Про видобуток корисних копалин
на території району (в тому числі на
території
Берездівської
та

Протокол
від № 1 від
28.04.2017

Доцільно

Ганнопільської громад)
10.Про створення робочої групи по
вивченню історії краю в питаннях
дослідження жертв голодоморів,
репресій,
депортації,
учасників
національно-визвольних
змагань
(ОУН-УПА),
учасників
другої
світової війни.
11. Про виділення приміщення для
роботи Громадської ради
12. Про виділення коштів для
фінансування роботи Громадської
ради при Славутській РДА.
1.
Господарська
діяльність
комунальних
лісогосподарських
підприємств
району та стан
відновлення лісового господарства.
2.
Про участь у конкурсі
мікрогрантів
ГО
«Інститут
солідарності громад Р. Мацоли».
3.
Реформування
освітньої
галузі, організація відпочинку дітей
у 2017 році.
4.
Стан
господарської
діяльності
ДП «Хмельницьке»
с.Цвітоха.
5.
Про затвердження плану
роботи громадської ради на 2017
рік.
6.
Перспективи
створення
об’єднаних територіальних громад в
районі.

Протокол
від № 2 від
15.06.2017

1. Про стан протипожежної безпеки Протокол
в місцях масового скупчення людей від № 3 від
(школи, д/c, магазини, ринки, клуби, 29.09.2017
лікарняні заклади) на теренах
району.
2. Стан виконання санітарних норм в
закладах громадського харчування .
Санітарний стан водних об’єктів
району.
3.Стан використання земель, що

невитребувані як земельні паї їх
власниками
та
правонаступниками.
4. Стан підготовки до зими
навчальних закладів та дитячих
садків району.
1.
Перспективи
застосування
концесійного
порядку
з
використання
лісового
господарства.
2. Стан дотримання санітарних
норм в закладах громадського
харчування.
Санітарний
стан
водних об’єктів району.
3.
Про
стан
розслідування
кримінальних
справ
на
ДП
«Хмельницьке» , про незаконні
рубки лісів, про порушення
порядку полювання в районі, про
кримінальні порушення допущені в
освітянській галузі району, ОТГ (в
питаннях використання адмін.
ресурсів).

Протокол
від № 4 від
10.11.2017

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації
6.

Робоча група з питань передачі в оренду та
ефективного використання земель у
Славутському районі (розпорядження від
16.01.2016 № 24/2016-р, внесено зміни
розпорядженням від 20.02.2017 № 78/2017р)

7.

Районна комісія з визначення та
відшкодування збитків, заподіяних
власникам землі та землекористувачам
(27.01.2014 № 42/2014-р, 19.07.2017 №
369/2017-р

Постійний

постійний

6

9

За потребою

За потребою

5

1

Продовження договорів оренди
невитребованих земельних часток
(паїв), визначення розміру орендної
плати за використання земель
державної власності

1.Нарахування збитків за
використання землі без
правовстановлюючих документів на
території с. Полянь

Протокол
від
17.01.2017
№ 1,
від
13.02.2017
№ 2,
від
06.03.2017
№3
від
10.04.2017
№4
Протокол
від
25.07.2017
№1

1. Нарахування збитків завданих

Протокол

пошкодженням урожаю при
здійсненні будівельних робіт на
ЛЕП

від
28.11.2017
№2

Служба у справах дітей райдержадміністрації
8.

Комісія з питань захисту прав дитини
(Розпорядження від 24.11.2008 року
№ 1046-р
зміни – розпорядження від 29.06.2010
№ 371-р; 08.10.2013 № 500-р; від
25.04.2014 № 184/2014-р; від 11.07.2014
№ 302-р; від 22.12.2014 № 543/2014-р;
від 27.04.2015 № 168/2015-р;
від
25.05.2015 № 200/2015-р; від 18.09.2015
№ 339/2015-р; від 27.10.2015 № 411/2015-р:
від 26.09.2016 № 439/2016-р; від 15.03.2017
№ 127/2017-р; від 20.04.2017 № 194/2017-р)

Постійний

12

За потребою,
але не рідше
одного разу на
місяць

За
потребою,
але
не
рідше
одного разу
на місяць

1. Про затвердження та перегляд
індивідуальних планів соціального
захисту дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, дітей які опинились в
складних життєвих обставинах.
2.
Розгляд
заяви
жителя
Славутського району Хмельницької
області, щодо визначення способів
участі у вихованні малолітнього
року народження.
3.
Розгляд
заяви,
жительки
Славутського району Хмельницької
області,
щодо
доцільності
позбавлення батьківських прав,
жителя
Свалявського
району
Закарпатської області, відносно
малолітньої року народження.
4.
Розгляд
заяви,
жителя
Хмельницької
області,
щодо
визначення способів участі у
вихованні малолітнього сина року
народження.
5. . Розгляд клопотання виконавчого
комітету Берездівської сільської
ради
Славутського
району
Хмельницької
області
щодо
доцільності
позбавлення
батьківських прав, жительки с.
Славутського району Хмельницької
області, відносно неповнолітньої
року народження, малолітніх, 09
року народження, року народження,
року народження.
6.
Розгляд
повідомлення
комунального закладу «Славутський
центр первинної медико-санітарної
допомоги»
щодо
неналежного
виконання батьківських обов’язків,
жителькою Славутського району

№ 1 від
24.01.2017

Доцільно

Хмельницької області, відносно
малолітньої, року народження.
1. Розгляд повідомлення виконавчого №2
від
комітету Берездівської сільської ради 14.02.2017
Славутського району Хмельницької
області про вилучення малолітніх, 10
року народження, року народження,
та неповнолітньої, року народження,
із
сім’ї
матері,
жительки
Славутського району, у зв’язку з
неналежним
виконанням
батьківських обов’язків та загрозою
життю і здоров’ю дітей.
1. Про затвердження та перегляд
індивідуальних планів соціального
захисту дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, дітей які опинились в
складних життєвих обставинах.
2. Розгляд заяви, жителя с.
Славутського району Хмельницької
області щодо надання дозволу на
укладання договору купівлі-продажу
1/2 частки житлового будинку, який
знаходиться в Славутського району,
від імені малолітньої доньки року
народження, та дозвіл на укладання
договору купівлі-продажу 1/3 частки
житлового
будинку,
який
знаходиться в Славутського району,
на її ім’я.
3.Розгляд
заяви
жителя
Хмельницької
області,
щодо
визначення способів участі у
вихованні малолітніх дітей року
народження, та року народження.
4. Повторний розгляд клопотання
виконавчого комітету Берездівської
сільської ради Славутського району
Хмельницької
області
щодо
доцільності
позбавлення
батьківських
прав
жительки)

№ 3 від
21.02.2017

Славутського району Хмельницької
області, відносно неповнолітньої
року народження, малолітніх року
народження, року народження, року
народження.
5.
Розгляд
повідомлення
виконавчого комітету Берездівської
сільської ради Славутського району
Хмельницької
області
щодо
неналежного
виконання
батьківських обов’язків жителем с.
Славутського району Хмельницької
області, відносно малолітніх року
народження, року народження, року
народження.
6. Розгляд клопотання виконавчого
комітету Ганнопільської сільської
ради Славутського району щодо
доцільності
позбавлення
батьківських прав жительки с.)
Славутського району Хмельницької
області, відносно малолітніх дітей
року народження, року народження,
року народження.
7. Розгляд запиту відділу державної
виконавчої
служби
Головного
територіального управління юстиції
у Хмельницькій області щодо
надання дозволу на реалізацію
домоволодіння на праві приватної
спільної часткової власності (частка
власності 1/2, яке знаходиться за
адресою:
Славутський
район,
Хмельницька область в якому
зареєстровані
і
проживають
неповнолітня року народження, та
малолітнійроку народження.
1. Про затвердження та перегляд
індивідуальних планів соціального
захисту дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, дітей які опинились в
складних життєвих обставинах.

№ 4 від
31.03.2015

2.
Розгляд
повідомлення
виконавчого комітету Берездівської
сільської ради Славутського району
Хмельницької
області
щодо
неналежного
виконання
батьківських обов’язків та жителями
Славутського району Хмельницької
області, відносно неповнолітньої
Левчук Іванни Русланівни, 04 червня
року народження, малолітніх року
народження, року народження, року
народження, та року народження.
1. Про затвердження та перегляд
індивідуальних планів соціального
захисту дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, дітей, які опинились в
складних життєвих обставинах.
2. Розгляд заяви, жителя с.
Славутського району, щодо надання
дозволу на укладання договору
купівлі-продажу
½
частини
житлового будинку за адресою: с.)
Славутського
району,
право
користування яким мають малолітні
діти –року народження, року
народження, року народження.
3. Розгляд питання щодо доцільності
позбавлення батьківських прав, яка
зареєстрована
в
Славутського
району
Хмельницької
області,
відносно малолітнього сина року
народження.
4. Розгляд заяви неповнолітнього
року
народження,
жителя
Славутського
району,
щодо
доцільності
позбавлення
батьківських прав його матері
жительки Славутського району
Хмельницької області.
5. Розгляд заяви жительки с.
Славутського
району
щодо
повернення малолітнього року, який

№ 5 від
25.04.2017

знаходиться
в
Хмельницькому
спеціалізованому будинку дитини
«Берізка», на виховання у сім’ю.
6. Розгляд ухвали Славутського
міськрайонного суду Хмельницького
області від
31 березня 2017
року справа № 682/2028/16-ц щодо
надання висновку про можливості
порушення прав малолітньої дитини
року народження, який проживає в с.
Славутського району Хмельницької
області.
7. Розгляд заяви жительки с.
Славутського району Хмельницької
області, щодо надання висновку про
можливість повернення у її сім’ю
малолітнього сина року народження,
який знаходиться у дитячому
будинку Хмельницької обласної
ради.
1. Про затвердження та перегляд
індивідуальних планів соціального
захисту дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, дітей, які опинились в
складних життєвих обставинах.
2. Розгляд заяви жительки м.
Хмельницької області щодо надання
дозволу на укладання договору
дарування житлового будинку за
адресою: с. Славутського району,
для громадянки право користування
яким мають малолітні діти – року
народження, року народження, та
року народження.
3.
Розгляд
заяви,
жителя
Хмельницької
області,
щодо
визначення способів участі у
вихованні малолітніх дітей року
народження, та року народження.
4. Розгляд заяви неповнолітнього, 09
року
народження,
жителя
Славутського
району,
щодо

№ 6 від
23.05.2017

доцільності
позбавлення
батьківських прав його матері,
жительки
Славутського району
Хмельницької області.
1. Про затвердження індивідуальних
планів соціального захисту дітейсиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування.
2. Розгляд заяви громадянки,
жительки Славутського району
Хмельницької області щодо надання
дозволу на укладання договору
дарування житлового будинку за
адресою: Славутського району, для
громадянки, право користування
яким мають малолітні діти – , 24
року народження, року народження,
року народження.
3. Повторно розгляд заяви жителя
м.) Хмельницької області, щодо
визначення способів участі у
вихованні малолітніх дітей року
народження, та року народження.
4. Розгляд заяви жительки с щодо
надання дозволу громадянці на
вчинення правочину від імені
малолітніх дітей року народження,
року народження, щодо безоплатної
передачі у власність на їх ім’я
земельних ділянок, площею 2,00 га
кожному, для ведення особистого
селянського господарства із земель
державної
або
комунальної
власності.

№ 7 від
20.06.2017

1. Про затвердження індивідуальних
планів соціального захисту дітейсиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування.
2. Розгляд заяви неповнолітньої року
народження, жительки про надання
дозволу на вчинення правочину, яка
діє за згодою матері, щодо

№ 8 від
28.07.2017

безоплатної передачі у власність на
її ім’я земельної ділянки для ведення
особистого
селянського
господарства із земель державної
або комунальної власності площею
2,00 га.
3.
Розгляд
повідомлення
Славутського
міськрайонного
відділу
державної
виконавчої
служби Головного територіального
управління юстиції у Хмельницькій
області, щодо надання дозволу на
реалізацію
домоволодіння
зареєстрованого за боржником гр. на
праві приватної спільної часткової
власності (частка власності ½), яке
знаходиться
за
адресою:
Славутський район, Хмельницька
область, в якому зареєстровані
малолітні діти року народження,
року народження.
4.
Розгляд
заяви
жителя
Славутського району Хмельницької
області, щодо визначення способів
участі у вихованні малолітнього
сина року народження.
5.
Розгляд
заяви,
жительки
Славутського
району,
щодо
доцільності
позбавлення
батьківських
прав,
жителя
Славутського
району,
відносно
малолітніх дітей року народження,
та року народження.
1. Про перегляд індивідуальних
планів соціального захисту дітейсиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування.
2.
Розгляд
заяви,
жительки
Славутського району Хмельницької
області,
щодо
доцільності
позбавлення її доньки, жительки
Славутського району Хмельницької
області, батьківських прав відносно

№ 9 від
29.08.2017

малолітніх дітей року народження,
та року народження, у зв’язку з
неналежним
виконанням
батьківських обов’язків.
3.
Розгляд
заяви
жителя
Славутського району Хмельницької
області, щодо визначення способів
участі у вихованні малолітніх дітей
року
народження,
та
року
народження.
4. Розгляд клопотання Берездівської
сільської ради щодо доцільності
позбавлення
батьківських
прав
жителя
Славутського
району
Хмельницької області відносно
малолітніх дітей року народження,
року
народження,
та
року
народження.
1. Про затвердження та перегляд
індивідуальних планів соціального
захисту дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, дітей, які опинились в
складних життєвих обставинах.
2.
Розгляд
заяви
жителя
Славутського району Хмельницької
області, щодо визначення способів
участі у вихованні малолітніх дітей
року
народження,
та
року
народження.
3. Розгляд питання щодо доцільності
позбавлення батьківських прав,
жителів
Славутського
району
Хмельницької області відносно
малолітніх дітей
1. Про перегляд індивідуальних
планів соціального захисту дітей, які
опинились в складних життєвих
обставинах.
2. Розгляд заяви громадянки,
жительки с. Нараївка Славутського
району Хмельницької області щодо

№ 10 від
26.09.2017

№ 11 від
31.10.2017

надання дозволу на укладання
договору
дарування
житлового
будинку за адресою: Славутського
району Хмельницької області, для
громадянки, право користування
яким мають неповнолітній року
народження, та малолітні року
народження, року народження.
3. Розгляд клопотання виконавчого
комітету Острозької міської ради
Рівненської
області
щодо
доцільності
позбавлення
батьківських прав, жителя с. Старий
Кривин
Славутського
району
Хмельницької області, відносно
малолітньої
доньки
року
народження.
4.
Розгляд
повідомлення
Ганнопільської
сільської
ради
Хмельницької області від
23
жовтня 2017 року № 02-251106/2017 про неналежне виконання
батьківських обов’язків, жителькою
с. Глинники Славутського району,
відносно дітей народження, року
народження.
1. Про затвердження та перегляд
індивідуальних планів соціального
захисту дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, дітей, які опинились в
складних життєвих обставинах..
2. Розгляд заяви, жительки м.
Хмельницького, яка діє від імені
малолітнього року народження, про
надання дозволу на вчинення
правочину,
щодо
безоплатної
передачі у власність на його ім’я
земельних ділянок для ведення
особистого
селянського
господарства із земель державної
або комунальної власності площею
0,35 га. та 0, 49 га.

№ 12 від
28.11.2017

3. Повторний розгляд питання
неналежного
виконання
батьківських обов’язків, жителькою
с.Перемишель Славутського району
Хмельницької області, відносно
малолітніх дітей року народження,
та року народження.
4. Розгляд заяви, жителя м.
Шепетівка
щодо
неналежного
виконання батьківських обов’язків,
жителями с. Клепачі Славутського
району, відносно малолітніх дітей
року народження, року народження,
року народження.
5. Розгляд заяви, жителя м.
Шепетівка
щодо
неналежного
виконання батьківських обов’язків,
жителькою с. Клепачі Славутського
району, відносно малолітнього сина
року народження.
6. Розгляд заяви, жительки с.
Крупець
Славутського
району
Хмельницької
області,
щодо
надання висновку про можливість
повернення у її сім’ю малолітнього
сина
року народження,
який
знаходиться у дитячому будинку
Хмельницької обласної ради.
7.
Розгляд
повідомлення
Берездівської
сільської
ради
Славутського району Хмельницької
області
щодо
неналежного
виконання батьківських обов’язків,
жителями с. Мирутин Славутського
району, відносно малолітніх дітей:
року народження, року народження,
року народження.
1. Про затвердження та перегляд
індивідуальних планів соціального
захисту дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, дітей, які опинились в
складних життєвих обставинах.

№13
від
21.12.2017

2. Повторний розгляд питання щодо
неналежного
виконання
батьківських обов’язків, жителями с.
Клепачі
Славутського
району,
відносно малолітніх дітей року
народження, року народження, та
року народження.
3. Повторний розгляд питання щодо
неналежного
виконання
батьківських обов’язків, жителькою
с. Клепачі Славутського району,
відносно малолітнього сина року
народження.
4. Розгляд заяви, жительки с.
Киликиїв Славутського району,
щодо
доцільності
позбавлення
батьківських прав, жителя с.
Киликиїв Славутського району,
відносно неповнолітнього сина року
народження.
5. Розгляд заяви, жителя с. Мирутин
Славутського
району,
щодо
доцільності
позбавлення
батьківських прав, жительки с.
Киликиїв Славутського району,
відносно малолітніх дочок року
народження, та року народження.
6.
Розгляд
питання
щодо
неналежного
виконання
батьківських обов’язків, жителькою
с. Головлі Славутського району,
відносно дітей року народження,
року
народження,
та
року
народження.
7.
Розгляд
повідомлення
Славутського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
щодо
неналежного
виконання батьківських обов’язків,
жителями с. Хоняків Славутського
району Хмельницького району,
відносно року народження, року
народження, року народження, року
народження.

8. Розгляд заяви жительки с. Малий
Правутин Славутського району
Хмельницької
області,
щодо
призначення її
опікуном
над
малолітнім року народження, який
перебуває
у
Берездівській
спеціальній загальноосвітній школіінтернат
Хмельницької обласної
ради.

8.

Координаційна рада з питань розвитку
малого та середнього підприємництва при
районній державній адміністрації
(розпорядження від 16.12.2011
№1185-р, розпорядження від 14.12.2015 №
506/2015-р)

постійна

Відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації
21
1 раз у
1
1.Щодо підвищення рівня оплати
квартал
праці
та
дотримання
вимог
законодавства у частині мінімальної
заробітної плати.
2.Зміни в оподаткуванні з 01.01.2017
року.
3.Призенація програми розвитку
малого
та
середнього
підприємництва у Славутському
районі на 2017-2018 роки.

від
09.02.2017
№1

1. Щодо забезпечення та сприяння
повноті надходжень до бюджету
акцизного податку від реалізації в
роздрібній
мережі
алкогольних
напоїв та тютюнових виробів та
дотримання
законодавства
при
здійсненні оптової і роздрібної
торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами.
2. Планування і забудова територій в
межах населених пунктів для
містобудівних потреб.
3. Про стан реалізації Закону
України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців".

від
26.05.2017
№2

1.
Про
роботу
Славутського
міськрайонного центру зайнятості
по інформуванню шукачів роботи
щодо перспектив самозайнятості, а
також сприяння Державної служби

від
13.09.2017
№3

-

зайнятості
в
організації
та
провадженні
підприємницької
діяльності.
2. Про дотримання законодавства
при
укладанні
колективних
договорів
суб'єктами
господарювання,
які
використовують працю найманих
працівників.
3. Щодо контролю за дотриманням
розміру
мінімальних
оптововідпускних і роздрібних цін на
окремі види алкогольних напоїв
суб'єктами
підприємницької
діяльності всіх форм власності, які
здійснюють оптову і роздрібну
торгівлю алкогольними напоями за
наявності у них ліцензій.
10. Підведення підсумків роботи
Координаційної ради за 2017 рік та
планування діяльності на 2018 рік.
11.Про підсумки роботи робочої
групи з питань легалізації виплати
заробітної плати і зайнятості
населення.
12. Про роботу центру надання
адміністративних послуг.

від
15.12.2017
№4

від
21.02.2017
№1
від
12.05.2017
№2
від
24.07.2017
№3
від
16.11.2017
№4
від
15.03.2017
№1

9.

Робоча група з питань сприяння
відновленню платоспроможності суб’єктів
господарювання (розпорядження
від31.05.2005 №208-р, розпорядження від
14.12.2015 №505/2015-р)

постійна

10

1 раз у
квартал

1

Про
проведену
роботу
з
підприємствами,
керівниками
суб’єктів господарювання, які мають
заборгованість по сплаті податків до
бюджетів усіх рівнів.

10.

Робоча група з питань цінової ситуації на
ринках послуг, у торгівельних закладах,
закладах громадського харчування та

постійна

8

1 раз у
квартал

1

Обговорення Урядової
«Доступні ліки»

програми

-

-

11.

12.

захисту прав споживачів в районі
(розпорядження від 21.03.2013 №193/2016р, розпорядження від 16.03.2016
№429/2016-р)
Робоча група для проведення моніторингу
стану використання торговельних місць на
ринках району (розпорядженнявід
25.07.2016 № 336/2016-р)
Робоча група з вивчення ситуації, що
склалась на території Улашанівської
сільської ради в результаті розробки
кар’єру приватним під-приємством
«Кансталь» (розпорядження від 08.12.2015
№ 497/2015-р)

13.

Комісія з питань сприяння здійсненню
контролю за використанням та охороною
надр (розпорядження від 18.07.2008 року
№629-р,, від 25.11.2016 №536/2016-р)

14.

Комісія з питань техногенно-екологічної
безпект та надзвичайних ситуацій

від
12.06.2017
№2
тимчасова

9

-

-

-

-

-

тимчасова

11

-

-

-

-

-

тимчасова

8

-

-

-

-

-

Сектор з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації
Постійний
20
1 раз у
7
1.
Про загрозу виникнення
квартал
надзвичайної
ситуації
через
погіршення погодніх умов 7-8
лютого 2017 року
2.
Про стан готовності органів
влади та місцевого самоврядування
до пропуску льодоходу та весняної
повені за за результатами огляду
Славутської РДА 7-9 лютого 2017
року
3.
Аналіз причин виникнення
пожеж в районі у 2016 році та
заходи щодо покращення пожежної
безпеки населених пунктів у 2017
році
4.
Про затвердження Плану дій
органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування щодо
підготовки та пропуску льодоходу.
Повені та паводків на території
Славутського району у 2017 році
5.
Про
заходи
щодо
забезпечення пожежної безпеки в
екосистемах району у 2017 році

Протокол
від
09.02.2017
№ 1,
від
23.02.2017
№2

1.Про заходи щодо забезпечення
пожежної безпеки в екосистемах
району у 2017 році;
2. Про затвердження Плану дій
органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування органів
управління,
сил
та
засобів
Славутської
районної
ланки
територіальної підсистеми єдиної
системи
цивільного
захисту
Хмельницької
області
щодо
запобігання виникненню пожеж у
природних
екосистемах
і
оперативного реагування на них на
території району у 2017 році;

від
04.04.2017
№3

1. Про стан підготовки місць
масового відпочинку на водних
об’єктах району до купального
сезону 2017 року;
2. Про стан підготовки закладів
оздоровлення та відпочинку дітей
під час оздоровчої кампанії 2017
року;
3. Про санітарно-епідеміологічну
ситуацію в районі та заходи щодо
недопущення
її
ускладнення
протягом 2017 року;
4.
Про
стан
травматизму
невиробничого характеру в районі за
І квартал 2017 року;
5. Про заходи щодо попередження
виникнення на території району
збудника африканської чуми свиней;

від
16.05.2017
№4

1.

Про наслідки негоди,
сталася 29.06.2017 року.

яка

1. Забезпечення протипожежного
захисту місць збирання, переробки
та зберігання урожаю 2017 року.
2. Розгляд звернення ДП

від
30.06.2017
№5
№ 6 від
11.07.2017
року

«Славутське лісове господарство»
щодо підтвердження факту негоди
29.06.2017 року.
1. Про стан готовності органів
виконавчої влади та місцевого
самоврядування
до
дій
з
попередження
надзвичайних
ситуацій
техногенного
та
природного характеру під час
експлуатації
об’єктів
житловокомунального
господарства
та
інфраструктури в осінньо-зимовий
період 2017/2018 року.
2.
Про стан утримання та
експлуатації
за
призначенням
протипожежного водопостачання.
3.
Про стан виконання заходів
цивільного захисту в об’єднаних
територіальних громадах.
4.
Про затвердження переліку
потенційно небезпечних об’єктів
Славутського району на 2018 рік.

№ 7 від
14.09.2017
року

1. Про хід виконання протокольного
рішення від 14.09.2017 року «Про
стан готовності органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування
до дій з попередження надзвичайних
ситуацій
техногенного
та
природного характеру під час
експлуатації
об’єктів
житловокомунального
господарства
та
інфраструктури в осінньо-зимовий
період 2017/2018 року». Усунення
недоліків за результатами огляду
готовності до осінньо-зимового
періоду 2017/2018 року.
2.
Про
забезпечення
протипожежного
захисту
підвідомчих об’єктів району та хід
виконання розпорядження голови
райдержадміністрації від 05.10.2017
року № 502/2017-р. «Про заходи

№ 8 від
26.10.2017
року
№ 9 від
22.12.2017
року

15.

16.

щодо попередження пожеж на
об’єктах з масовим перебуванням
людей»
в
частині
розробки
комплексних
планів
щодо
забезпечення
протипожежного
захисту підвідомчих об’єктів.
3. Про хід виконання заходів щодо
вдосконалення місцевої системи
оповіщення в районі.
4.
Про
стан
травматизму
невиробничого характеру по району
у ІІІ кварталі 2017 року.
5.
Про
стан
створення
та
накопичення
місцевих
та
об’єктових матеріальних резервів
для ліквідації надзвичайних ситуацій
та
забезпечення непрацюючого
населення, працівників підприємств,
установ та організацій засобами
захисту органів дихання.
6. Інші.
Сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації
Архітектурно-містобудівна
рада
при Постійний
9
Містобудівна документація
секторі
містобудування,
архітектури,
житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації

Комісія з обстеження та визначення
технічного стану житлових будинків,
об’єктів
громадського
призначення
райдержадміністрації

Постійний

4

-

-

Обстеження та визначення
технічного стану житлових
будинків, об’єктів громадського
призначення

Акти
обстеження:
В.Скнит,
Мирутин,
Цвітоха,
Крупець,
Гута

Органи місцевого
самоврядування
розробляють
містобудівну
документацію, яка
потребує
затвердження на
містобудівній раді
На
територіях
сільських рад є
будівлі,
які
потребують
обстеження щодо
недопущення
нещасних
випадків

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації (КДО немає)
Відділ з питань державної реєстрації райдержадміністрації (КДО немає)
Відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру райдержадміністрації
(КДО немає)
Сектор інфраструктури райдержадміністрації (КДО немає)

Сектор культури та туризму райдержадміністрації (КДО немає)
Славутський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та мододі
17.

Спостережна комісія при Славутській
районній державній адміністрації.
- Розпорядження голови Славутської
райдержадміністрації від 25.06.2004 № 227р “Про створення спостережної комісії”;
- розпорядження голови
райдержадміністрації від 30.01.2009 № 46-р
“Про затвердження складу районної
спостережної комісії”;
- розпорядження голови
райдержадміністрації від 20.05.2009 № 407р “Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації
від 30.01.2009 № 46-р”;
- розпорядження голови
райдержадміністрації від 19.07.2010 № 412р “Про зміни у складі районної
спостережної комісії”;
- розпорядження голови
райдержадміністрації від 18.01.2012 №
67/2012-р “Про оновлений склад районної
спостережної комісії”;
- розпорядження голови
райдержадміністрації від 12.06.2012 №
674/2012-р “Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від 18.01.2012 №
67/2012-р”;
- розпорядження голови
райдержадміністрації від 15.08.2012 №
833/2012-р “Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від 18.01.2012 №
67/2012-р”;
- розпорядження голови
райдержадміністрації від 14.01.2014 №
24/2014-р “Про оновлений склад
спостережної комісії при Славутській
районній державній адміністрації”;
- розпорядження голови
райдержадміністрації від 28.05.2014 №
229/2014-р “Про визнання таким, що

Постійний.
Утворюєтьс
я строком
на 3 роки.
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Щомісяця
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Засідання № 1:
1. Про нормативно-правову базу,
яка регламентує діяльність районної
спостережної
комісії
при
райдержадміністрації.
Засідання № 2:
1. Про організацію громадського
контролю за дотриманням прав і
законних інтересів засуджених осіб,
звільнених від відбування
покарання.
Засідання № 3:
1. Про організацію громадського
контролю за
особою умовнодостроково
звільненою
від
відбування
покарання
з
Шепетівської ВК № 98.
Засідання № 4:
1. Про підсумок роботи районної
спостережної комісії за І квартал
2017 року.
2. Про організацію трудового та
побутового влаштування осіб,
звільнених з місць позбавлення
волі, сприяння їх соціальній
адаптації.
Засідання № 5:
1. Про організацію профілактичної
роботи з неповнолітніми, які
вчинили
злочин
та
правопорушення та засуджені до
покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі.
2. Про облік осіб, які засуджені до
покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі.
Засідання № 6:
1. Про організацію діловодства
районної спостережної комісії при
райдержадміністрації.
Засідання № 7
1.
Про
підсумки
роботи

Протокол
№ 1 від
24.01.2017

Протокол
№ 2 від
21.02.2017
Протокол
№ 3 від
28.03.2017

Протокол
№ 4 від
25.04.2017

Протокол
№ 5 від
23.05.2017

Протокол
№ 6 від
23.06.2017
Протокол
№ 7 від

втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації від 14.01.2014 №
23/2014-р”;
- розпорядження голови
райдержадміністрації від 21.07.2014 №
312/2014-р “Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від 14.01.2014 №
24/2014-р”,
- розпорядження голови
райдержадміністрації від 07.10.2015 №
384/2015-р “Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від 14.01.2014 №
24/2014-р”,
- розпорядження голови
райдержадміністрації від 18.01.2016 №
26/2016-р “Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від 14.01.2014 №
24/2014-р”,
- розпорядження голови
райдержадміністрації від 29.02.2016 №
97/2016-р “Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від 14.01.2014 №
24/2014-р”.

спостережної комісії за 2 квартал
2017 року.
2.
Про
роботу
Славутського
районного центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді з питань
здійснення соціальної роботи з
молоддю,
яка
засуджена
до
покарань,
не
пов'язаних
з
позбавленням волі.
3. Про облік осіб, які засуджені до
покарань,
не
пов’язаних
з
позбавленням волі. 4. Про надання
допомоги у соціальній адаптації
особі, умовно-достроково звільненій
від відбуття покарання.
Засідання № 8
1. Про облік осіб, які засуджені до
покарань,
не
пов’язаних
з
позбавленням волі.
2. Про організацію громадського
контролю за особою умовнодостроково звільненою.
Засідання № 9
1. Про надання допомоги у
соціальній
адаптації
особам,
звільненим від відбуття покарання.
Засідання № 10
1.
Про
підсумки
роботи
спостережної комісії за 3 квартал
2017 року.
2. Про організацію медичного
огляду осіб, що звільнилися з місць
позбавлення волі, сприяння у
проходженні
ними
флюорографічного обстеження (в
разі їх звернення)
Засідання № 11
1. Про облік осіб, які засуджені до
покарань,
не
пов’язаних
з
позбавленням волі.
Засідання № 12
1. Про затвердження звіту про
результати діяльності спостережної
комісія при Славутській районній

26.07.2017

Протокол
№ 8 від
29.08.2017

Протокол
№ 9 від
25.09.2017
Протокол
№ 10 від
25.10.2017

Протокол
№ 11 від
23.11.2017
Протокол
№ 12 від
25.12.2017

18.

Координаційна рада з проблем ВІЛінфекції/СНІДу, туберкульозу та
наркоманії.
- Розпорядження голови Славутської
райдержадміністрації від 21.07.2008 № 638р “Про створення Координаційної ради з
проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та наркоманії”;
- розпорядження голови
райдержадміністрації від 01.09.2010 № 515
-р “Про Координаційну раду з проблем
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та
наркоманії”;
- розпорядження голови
райдержадміністрації від 05.03.2013 №
156/2013-р “Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від 01.09.2010 № 515р”,
- розпорядження голови
райдержадміністрації від 18.01.2016 №
25/2016-р “Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від 01.09.2010 № 515р”.
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1 раз на
півроку

1

державній адміністрації
2. Про затвердження плану засідань
на 2018 рік
Засідання № 1
1. Про оцінку розвитку епідемії ВІЛінфекції,
визначення
основних
напрямків
профілактичної
та
лікувально-діагностичної роботи.
2. Про результати виконання
Цільової
соціальної
програми
протидії
захворюванню
на
туберкульоз у Славутському районі
на 2013 - 2016 роки.
3. Стан впровадження програм щодо
здорового способу життя для учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів району.
Засідання № 2
1. Про регіональну стратегію
забезпечення сталої відповіді на
епідемію туберкульозу, у тому числі
хіміорезистентного
та
ВІЛінфекції/СНІДу на період до 2020
року.
2. Про стан захворюваності на ВІЛінфекцію/СНІД в районі.Діяльність
кабінету «Довіра».
3. Про стан захворюваності та
смертності хворих на туберкульоз та
вивчення
основних
напрямків
профілактичної
та
лікувальнодіагностичної роботи у 2017 році
4.
Стан
флюорографічного
обстеження населення району у 2017
році
5.
Про
роботу Славутського
районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді з первинної
профілактики
ВІЛінфекції/СНІДу/наркоманії.
6. Про план роботи засідань
Координаційна рада з проблем ВІЛінфекції/СНІДу, туберкульозу та

Протокол
№ 1 від
08.02.2017

Протокол
№ 2 від
20.12.2017

наркоманії
при
Славутській
районній державній адміністрації на
2018 рік.

Начальник відділу організаційної роботи, інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
« 10 » січня 2018 р.

Мазурець О.В.

