
 
 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10 

виїзного засідання колегії райдержадміністрації  

 від 20 грудня  2017 року 

 

 

1. Про стан і перспективи розвитку освіти Красноградського району. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан і перспективи розвитку 

освіти Красноградського району, відповідно до законів України  «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну 

середню освіту» «Про позашкільну освіту», Регламенту, затвердженого 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 01.07.2016 №264, 

колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

 

1. Відділу освіти районної державної адміністрації (Турова А.І.): 

1) забезпечити функціонування опорного закладу та шкіл-філій освітнього округу 

в установленому законодавством порядку  

протягом 2018 року 

2) продовжувати практику залучення освітніх та фінансових інвестицій, участі 

закладів освіти у проектах, міні-проектах тощо 

протягом 2018 року 

3) вжити заходів щодо відкриття додаткової дошкільної групи на базі 

Петрівського НВК 

до 01.09.2018 

4) вжити заходів щодо покращення якості результатів складання ЗНО 

випускниками 2018 року 

до 01.07.2018 

5) здійснювати оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно 

до потреби та необхідності вирішення першочергових завдань 

протягом 2018 року 

 

6) розробити проект розпорядження з означеного питання. 

до 27.12.2017 

 

 (прийнято одноголосно) 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                                 Є.А. Третяков  

 

 
Чистікова Л.М.  
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2. Про  стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої 

влади у сфері освіти виконавчим комітетом Красноградської міської ради. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про  стан виконання делегованих 

повноважень органів виконавчої влади у сфері освіти виконавчим комітетом 

Красноградської міської ради, відповідно до Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою підвищення якості здійснення делегованих 

повноважень колегія райдержадміністрації вважає за необхідне: 

 

1. Інформацію Красноградського міського голови про стан виконання 

делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері освіти виконавчим 

комітетом Красноградської міської ради взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати Красноградській міській раді (Максим В.І.): 

 

2.1. Забезпечити виконання основних положень статті 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та систематично аналізувати роботу 

виконавчого комітету міської ради щодо виконання делегованих повноважень. 

2.2. У межах повноважень забезпечувати доступність і безоплатність освіти 

та медичного обслуговування на відповідній території.  

 2.3. Здійснювати організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку. 

 2.4. Вживати заходів щодо покрашення матеріально-технічної стану 

дошкільних установ.  

 2.5. Сприяти залученню інвестицій у розвиток освіти. 

 2.6. Систематично оприлюднювати інформацію щодо виконання 

делегованих повноважень виконавчим комітетом Красноградської міської  ради 

на офіційному веб-сайті. 

 2.7. Щопівроку до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати 

інформацію про стан виконання делегованих повноважень виконавчим комітетом 

Красноградської міської ради до відділу організаційної роботи, масових 

комунікацій та інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату 

райдержадміністрації для узагальнення. 
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3. Відділу організаційної роботи, масових комунікацій та інформаційно-

комп’ютерного забезпечення апарату райдержадміністрації (Чистікова Л.М.) 

спільно з Красноградською міською радою (Максим В.І.) підготувати проект 

розпорядження з означеного питання. 

До 27 грудня 2017 року 

 

(прийнято одноголосно) 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                                 Є.А. Третяков  

 

 
Чистікова Л.М.  
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3. Про  стан роботи з персоналом, забезпечення дотримання Закону 

України «Про державну службу» в районній державній адміністрації. 

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», з метою 

забезпечення реалізації державної кадрової політики колегія райдержадміністрації 

вважає за необхідне: 

 1. Інформацію завідувача сектору управління персоналом апарату 

райдержадміністрації про стан роботи з персоналом, забезпечення дотримання 

Закону України "Про державну службу" в районній державній адміністрації взяти 

до відома. 
 

 2. Сектору управління персоналом апарату районної державної 

адміністрації (Ткаченко Ю.В.), управлінню праці та соціального захисту 

населення районної державної адміністрації (Гонтар С.В.), фінансовому 

управлінню районної державної адміністрації (Щербина Н.І.), управлінню 

агропромислового розвитку районної державної адміністрації (Берднік А.Г): 

1) проаналізувати стан роботи з персоналом, забезпечення впровадження Закону 

України «Про державну службу» в районній державній адміністрації та за 

результатами проведеного аналізу вжити необхідних заходів щодо покращення 

цієї роботи 

до 30 березня 2018 року 

2) здійснити відповідні заходи щодо проведення навчання та підвищення 

кваліфікації державних службовців 

протягом 2018 року 

3) розглянути питання про стан реалізації державної кадрової політики на місцях  

до 31 січня 2018 року 

 3. Сектору управління персоналом апарату райдержадміністрації    

(Ткаченко Ю.В.) розробити проект розпорядження з означеного питання. 

до 27 грудня 2017 року 

 (прийнято одноголосно) 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                                 Є.А. Третяков  

 
Чистікова Л.М.  
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4. Про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах 

райдержадміністрації. 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

Регламенту, затвердженого розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 01 липня 2016 року №264, враховуючи наявний стан справ з 

виконавської дисципліни по роботі з контрольними документами в структурних 

підрозділах Красноградської районної державної адміністрації колегія вважає за 

необхідне: 

1. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

районної державної адміністрації: 

1.1. Суворо дотримуватися внутрішніх термінів виконання контрольних  

документів, встановлених регламентуючими документами районної державної 

адміністрації. 

протягом року 

 

1.2. Встановити особистий контроль за своєчасною та якісною підготовкою 

планів контролю на довгострокові документи. 

до 30 грудня 2018 року 

 

1.3. При підготовці відповідей на виконання розпоряджень, доручень голів 

обласної та районної державних адміністрацій або інших внутрішніх документів, 

надавати обґрунтовані пропозиції щодо продовження терміну виконання завдань 

чи зняття  документів з контролю як таких, що виконані  

до 30 грудня 2018 року 

 

1.4. Продовжити практику упереджувального контролю, який передує на 

три дні терміну, визначеному в контрольному документі. 

протягом року 

 

1.5. Про результати стану справ з виконавської дисципліни по роботі з 

контрольними документами інформувати голову районної державної 

адміністрації через відділ документообігу та контролю апарату районної 

державної адміністрації  

до 30 грудня 2018 року 
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2. Відділу документообігу та контролю апарату районної державної 

адміністрації (Чухрай Т.Ф.): 

2.1. Посилити контроль за своєчасним виконанням документів органів 

влади вищого рівня, а також інших контрольних документів. Про можливий зрив  

їх виконання інформувати заступників голови та керівника апарату районної 

державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків 

до 30 грудня 2018 року 

 

2.2. Постійно надавати структурним підрозділам районної державної 

адміністрації методичну допомогу щодо організації роботи з контрольними 

документами та порядку і правильності складання планів контролю за 

виконанням довгострокових документів 

протягом року 

 

3. Відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації 

(Чухрай Т.Ф.) підготувати проект розпорядження з даного питання 

 

до 27 грудня 2017 року 

 

(прийнято одноголосно) 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                                 Є.А. Третяков  

 

 
Чистікова Л.М.  

 

 


