ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова адміністрації
Інгульського району
С.М.Гладун
« ____ « ___________2018 р
Звіт
про роботу адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради
за І півріччя 2018 року
№ п/п
1.
2.

3.

Назва заходу
Проведення апаратних нарад при
голові адміністрації
Проведення
головою
адміністрації,
заступниками
голови адміністрації особистих
прийомів громадян
Проведення заходів з нагоди
відзначення
державних,
професійних та інших свят

Термін виконання
кожний понеділок
відповідно до графіка,
затвердженого головою
адміністрації
протягом півріччя

Відповідальний
Прим
виконавець
Гладун С.Н.
Проведено 20 апаратних нарад
Гладун С.М.
Волков І.В.
Ужва А.А.
Мороз І.О.
Гладун С.М.

Особистий прийом громадян головою адміністрації та
його заступниками проводився відповідно до
затвердженого графіка. У першому півріччі на прийом
звернулося 16 громадян .
Велика увага в роботі адміністрації приділяється
культурно - масовим заходам. Усі масові заходи мають
певну мету, відрізняються формами і методами їх
організації. А саме,
- 02.01.2018 на базі концерт холу «Юність» відбувся
святковий ранок «Пригоди морського царя та зайця» ,
який , за ініціативою адміністрації Інгульського району,
відвідало 350 дітей з сімей пільгових категорій.
- 13.02.2018 відбулась робоча зустріч керівництва
адміністрації з активом районної ради воїнів –
інтернаціоналістів Голова адміністрації Гладун С.М.
вручила грамоти колишнім воїнам - інтернаціоналістам
за активну участь в громадському житті району та

патріотичне виховання молоді.
- 14.02.2018 пройшла тематична програма в
машинобудівельному ліцеї «Хлопчина з нашого двору» ,
присвячена пам’яті колишнього випускника ліцею
Геннадія Столярчука. В заході приймали участь
представники ради воїнів – афганців підприємства
«Зоря» та студентська молодь. Всього захід відвідало
близько 350 чоловік.
- 08.03.2018 за ініціативою адміністрації району, матері
багатодітних родин, керівники громадських організацій
та підприємств, жінки – учасниці АТО отримали білети
– запрошення на святкову програму «Лучшие песни для
мам», яка відбулась 08.03.2018 в концерт холі «Юність».
Всього захід відвідало 35 жінок.
- 28.03.2018 до Дня визволення міста Миколаєва від
фашистських загарбників відбулося покладання вінків та
квітів біля пам’ятного знаку визволителям міста – Танк .
В заходах прийняли участь близько 300 ветеранів війни,
представники організацій та підприємств Інгульського
району, військовослужбовці.
- 29.03.2018 відділом з гуманітарних питань та спорту
адміністрації Інгульського району, на базі дитячої
бібліотеки №5, проведено семінар «Зупини насилля –
захисти себе» серед дітей старших класів. Дітей
ознайомили з їх невід’ємними правами, видами насилля
в сім’ї, розповіли як відрізнити конфлікт від насилля,
куди звертатися у разі необхідності.
- 12.04.2018 на базі концерт холу «Юність» відбувся
районний етап Всеукраїнського фестивалю дружин
юних пожежних. 15 команд загальноосвітніх шкіл
районну змагалися у знанні з правил безпеки
життєдіяльності та демонстрували неабиякі танцювальні
і музичні таланти. Фестиваль пройшов за підтримки
Інгульського РВ у м. Миколаєві ГУ ДСНС України у
Миколаївській області, адміністрації Інгульського

району, управління освіти Миколаївської міської ради та
благодійної
організації
«Блискавка».Переможці
фестивалю отримали солодощі від адміністрації
- з 07.05.2018 по 10.05.2012 відбулось відвідування
головою та представниками адміністрації району 12
ветеранів війни – учасників бойових дій, які проживають
в Інгульському районі. Під час зустрічей ветеранам були
вручені продовольчі набори.
- 07.05.2018 відбулась урочиста зустріч керівництва
адміністрації з активом районної ради ветеранів війни та
праці Інгульського району на базі бібліотеки – філії
№12. Голова адміністрації Гладун С.М. привітала
присутніх з наступаючими святами, також, ветеранів
поздоровили творчі колективи ЗОШ№20 та Академії
дитячої творчості, а наприкінці заходу ветерани були
запрошені на святкове чаювання під час якого ділилися
спогадами, читали вірші та співали військових пісень.
- 09.05. 2018 на площі біля концерт холу «Юність»
пройшла велика тематична програма «Ніколи знову».
Була організована виставка військової техніки та зброї
минулих років, декоративно – прикладної майстерності
вихованців БТДЮ , станції юних техніків та Академії
дитячої творчості та «солдатський привал» на 500 осіб .
Всього захід відвідало близько 2000 чоловік.
- 11.05.2018 в адміністрації Інгульського району
відбулося нагородження заохочувальною відзнакою
начальника Генерального Штабу – нагрудним знаком
«Учасник АТО». З нагоди Дня перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні та з метою вшанування
військовозобов’язаних,
які
брали
участь
в
антитерористичній операції , у забезпеченні її
проведення і захисту незалежності, суверенітету та
територіальної
цілісності
України,
нагороджені
звільнені військовослужбовці, які мають статус
учасника бойових дій

4.

5.

Підготовка та внесення питань, протягом півріччя
які входять до повноважень
адміністрації,
на
пленарні
засідання
міської
ради,
виконавчого комітету.
постійно

Контроль за санітарним станом і
благоустроєм території району.

Гладун С.М.

Волков І.В.

- 01.06. 2018 за ініціативою адміністрації Інгульського
району, на базі БТДЮ Інгульського району відбулася
програма до Дня захисту дітей «Сонячне місто - місто
дітей». Наприкінці
заходу всі учасники отримали
морозиво.
- 01.06.2018 на базі бібліотеки – філії №5 відбулась
святкова програма до Дня захисту дітей. На площі біля
бібліотеки були оформлені «літературні галявини» на
яких проводились конкурси та вікторини. Всі учасники
програми отримали морозиво від адміністрації
Інгульського району.
- 01.06.2018 відбулось урочисте відкриття 2 Фестивалю
– конкурсу «Молодіжний старт» на площі біля ПК
«Молодіжний». Голова адміністрації району Гладун
С.М. вручила грамоти керівникам творчих колективів за
активну участь в культурному житті району та
подарунки.
Підготовлено 118 проектів рішень виконавчого
комітету міської ради з питань, які відносяться до
компетенції адміністрації району.
Постійно з керівниками підприємств, установ і
організацій
незалежно
від
форм
власності
проводилися наради з питань наведення порядку,
санітарного очищення та благоустрою району.
З метою виявлення місць перенакопичення ТПВ та
попередження утворення сміттєващ систематично
проводяться об’їзди та рейди по території Інгульського
району.
Організовано підбір трупів загиблих тварин (собак та
котів) КП ММР «Центр захисту тварин», підібрано 53
од., витрачено коштів 31,14 тис. грн. Виконано
прибирання зелених зон району, в тому числі
прибирання випадкового сміття на 2593516,73кв.м.,

6.

Утримання і санітарне очищення постійно
територій,
доріг
і
вулиць
закріпленими за районом.

Волков І.В.

7.

Організація та проведення покосу постійно
трави зелених зон на прилеглих і
закріплених територіях в районі

Волков І.В.

8.

Проведення обрізки, омолодження постійно
та знесення дерев згідно актів
обстеження зелених насаджень
Контроль
за
дотриманням постійно
Правил благоустрою, санітарного
утримання
територій,
забезпечення чистоти і порядку в
м. Миколаєві

Волков І.В.

9.

10. Контроль
за
виконанням протягом півріччя
«Програми
реформування
та
розвитку ЖКГ 2015-2019 р.р.»

Волков І.В.

Волков І.В.

вигрібання опалого листя на 77527,63кв.м., очищення
246шт. урн від сміття. Загальна вартість виконаних робіт
792,01тис.грн;
У ручному режимі очищено 171857 кв..м дорожнього
полотна на суму 1331 тис. грн. Виконано вологе
прибирання доріг довжиною 957 км дорожнього
полотна на суму 401 тис. грн та вакуумне прибирання
3025,5 км доріг на суму 2124 тис грн.
Організовано покіс газонної трави на території району,
викошено 1072083 кв. м., витрачено кошти у сумі 305,74
тис. грн.(ТОВ «Центральний-1») Також ЖЕКами
району, підприємствами, організаціями й установами
усіх форм власності, суб’єктами підприємницької
діяльності, навчальними закладами, підприємствами
торгівлі й громадського харчування, медичними та
дитячими установами ведуться роботи щодо покосу
трави на закріплених територіях, за чим здійснюється
постійний контроль.
Виконано помірне омолодження 60 дерев та знесення 23
аварійних дерев, загальною вартістю 74,73 тис.гр.
У І півріччі 2018
р працівниками адміністрації
регулярно проводилися рейди, за результатами яких
складалися протоколи та попередження щодо
порушення Правил благоустрою, санітарного утримання
територій, забезпечення чистоти і порядку в м.
Миколаєві. За звітний період складено 47 протоколів
та надано 85 попереджень на загальну суму 10,7 тис
грн з них стягнено 2,33 тис грн
Виконані роботи з поточного ремонту доріг площею
1138,66м2 на суму 961,92тис.грн,
по вул.Легпромівська від вул.Троїцька до пров.3-й
Легпромівський
(площа
758,657м2,
вартість
747,64тис.грн,
підрядне
підприємство
ТОВ
«Миколаївавтодор»);по вул.11-а Лінія ріг Херсонського

11. Організація робіт по виявленню і протягом півріччя
ліквідації стихійних звалищ у
районі
12. Підготовка проектів та контроль за за необхідністю
виконанням робіт з облаштування
майданчиків під контейнери для
збору ТПВ

Волков І.В.

13. Організація та виконання робіт по протягом півріччя
ремонту внутрішньо квартальних
проїздів, доріг та тротуарів
приватного сектору

Волков І.В.

14. Організація
та
проведення постійно
місячників та суботників по
благоустрою
і
санітарному
очищенню району.
15. Організація громадських робіт постійно
сумісно з центром зайнятості
Інгульського району

Волков І.В.

Волков І.В.

Волков І.В.

шосе (площа 110м2, вартість 62,345тис.грн, підрядне
підприємство
ТОВ
«Миколаївавтодор»);по
вул.Електронна (площа 270м2, вартість 151,934.грн,
підрядне підприємство ТОВ «Миколаївавтодор»);
Згідно адресної програми ліквідації звалищ по
Інгульському району ліквідовано 13,6 тис. куб.м
несанкціонованих сміттєзвалищ на суму 1274,7 тис. грн.
Виконано поточний ремонт 2 майданчиків під
контейнери для ТПВ загальною вартістю 107,464тис.грн.
за наступними адресами:пр.Миру, 60, 64 ;вул. Південна,
47;
Розпочаті роботи ще за 6 адресами: вул. Миколаївська,
8, вул. Вінграновського, 43, вул. Космонавтів, 100, вул.
Передова, 52-Д, вул. Театральна, 47а, вул. Космонавтів,
144;
Виконані
роботи
з
поточного
ремонту
внутрішньоквартального проїзду по вул. Казарського ¼
на суму 180,72тис.грн.Розпочаті роботи з капітального
ремонту дороги приватного сектору по вул.2 Лінія
(площа 1 446м2 ) виготовлено проектно-кошторисну
документацію для виконання робіт у разі виділення
додаткового фінансування:
по вул.Миколаївська 24,26, 28, 30, 32, 34, 34Б;
по пр.Богоявленський 35, 37 ,39, вул.Олійника 30, 30А,
32;по вул.28 Армії, 2, 2а, 2б, 4;по вул.Космонавтів, 55 пр.Миру, 60, 62, 62А, 64, 66,68,70,70Б,72;
по вул.Казарського 3А, 5А.
Організовано та проведено 5 акцій «За чисте довкілля».
Активну участь у заході взяли працівники установ та
організацій, медичних закладів, шкіл, дитячих
садків,ЖБК та ОСББ району.
Соціальними працівниками з Центру зайнятості
населення Інгульського району постійно велись роботи з
благоустрою
району:
прибирання
вулиць
від
випадкового сміття, прибирання скверів від випадкового

Проведення торгів на закупівлю при виділенні коштів
товарів, робіт
та послуг за
державні кошти
17. Організація
контролю
за
виконанням законів України, актів
Президента України, Кабінету постійно
Міністрів України, розпоряджень
голови
облдержадміністрації,
рішень обласної ради, рішень
міської ради, міськвиконкому,
розпоряджень міського голови,
голови адміністрації
18. Організація роботи по наданню постійно
матеріальної
допомоги
малозабезпеченим
громадянам
району та допомоги на поховання.

Волков І.В

19. Організація роботи громадської постійно
приймальні. Надання консультацій
з правових питань соціально
незахищеним громадянам.
20. Навчання апарату адміністрації та за окремим планом
кадрового резерву

Мороз І.О.

16.

21. Контроль за організацією роботи протягом півріччя
щодо здійснення візуального та
автоматизованого
контролю

Мороз І.О.

Мороз І.О.

Мороз І.О.

Мороз І.О.

сміття та опалого листя, видалення сухостою, вирубка
пасинків. За 5 місяців 2018 року
до роботи
з
благоустрою було залучено 10 соціальних працівників.
Виплачено 128,3 тис грн.
Проведено 14 торгів на загальну суму 26581 тис. грн
За звітний період до адміністрації району надійшло 251
документ вищестоящих органів, з яких - 66 документів
взято на контроль, 56 документів знято з контролю, як
такі, що виконані.
Також надійшло та було розглянуто 542 письмових
звернення , 54 колективних. Усі звернення розглянуто та
взято на контроль.
За звітний період проведено 5 засідань комісії по
наданню матеріальної допомоги, внесено пропозиції в
проект рішення міськвиконкому щодо надання
матеріальної допомоги 101 громадянину. на суму 36400
грн., 34 громадянину. виплачена допомога на поховання
на суму 21600 грн.
Юрист адміністрації надає юридичні консультації
мешканцям району. Протягом І півріччя поточного
року в правовій громадський приймальні надано 45
консультацій.
За І півріччя 2018 р було проведено 4 навчання апарату
адміністрації, розглянуто 5 тем: :Державні допомоги та
субсидії , ЗУ «Про засади запобігання та протидії
корупції»,
«Заповнення декларації в Єдиному
державному реєстрі декларацій із використанням засобів
ЕЦП» та ін.
За звітний період проведено поновлення бази даних
Реєстру, під час якого опрацьовано 141
вхідних
відомостей та внесено 4757 змін до персональних та

повноти
та
коректності
персональних даних виборців
(згідно нормативних документів)
22. Проведення
профілактичних протягом півріччя
рейдів « Діти вулиці», з метою
забезпечення бездоглядності та
попередження
правопорушень
серед
неповнолітніх, впливу
моральних явищ на розвиток
дітей.

Мороз І.О.

23. Проведення перевірок навчально- протягом півріччя
виховних, дошкільних закладів
району з питань стану виховної
роботи та соціального захисту
дітей

Мороз І.О.

24. Проведення роботи по захисту протягом півріччя
прав, свобод та законних інтересів
дітей, визначення статусу дітей,
які залишилися без батьківського

Мороз І.О.

службових даних виборців, до Реєстру включено 494
нових виборців, опрацьовано 818 звернень. Прийнято та
розглянуто 58 звернень виборців щодо зміни
ідентифікаційних даних. Загальна кількість виборців в
районі станом на 30.06.2017 становить - 103676 чол.
На виконання ст.4 Закону України «Про органи і служби
у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,
працівниками адміністрації спільно з Інгульським
відділом поліції
та службою у справах дітей
Миколаївської міської ради проведено 8 профілактичних
рейдів «Діти вулиці».
Під час рейдів з адміністраторами клубів, проведені
співбесіди, щодо обмеження доступу дітей до
порнографічної продукції, продукції, яка пропагандує
культ насилля та жорстокості та надані пам’ятки щодо
правил влаштування, утримання, обладнання та
організації роботи закладів, а також обмеження часу
Аналіз стану організації профілактичної роботи щодо
попередження правопорушень серед дітей та виявлення
дитячого алкоголізму і наркоманії в загальноосвітніх
школах та ліцеях проводиться під час перевірок
навчальних закладів, при проведенні співбесід з учнями.
Протягом І півріччя 2018
року було здійснено
перевірок:
9 – навчальних закладів
6 – дитячих навчальний закладів
12 - літних таборів з денним перебуванням на базі
загальноосвітніх шкіл району
За наслідками перевірок направлені листи керівникам
закладів на предмет усунення, виявлених під час
перевірок, порушень та недоліків.
На первинному обліку в адміністрації Інгульського
району Миколаївської міської ради перебуває 257 дітей ,
з них: 103 – сиріти, та 154 дитини, позбавлених
батьківського піклування

піклування.

25. Проведення
перевірки
та протягом півріччя
складання
актів
обстеження
житлово – побутових умов дітей,
які
перебувають
на
профілактичному
обліки.
Проведення
профілактично
–
роз’яснювальних бесід з дітьми та
їх батьками

Мороз І.О.

26. Здійснення
заходів
щодо протягом півріччя
попередження насильства в сім ‘ї
та молодіжному середовищі. .

Мороз І.О.
Ужва А.А.

За І півріччя 2017 року 5 дітям було надано статус
дітей-сиріт, 20 дітей влаштовано під опіку/піклування;
оформлено до прийомної сім’ї 11 дітей, дитячого
будинку сімейного типу -8, ПТУ- 6, інтернатні заклади 13 дітей , тимчасове влаштування – 4 дітей.
За звітній період здійснено 128 перевірок умов
утримання та виховання дітей в сім’ях опікунів
(піклувальників). Порушень прав дітей опікунами не
виявлено.
Діти, які опинилися у складних життєвих
обставинах
і
потребують
соціального
захисту,
перебувають на обліку в службі у справах дітей, з метою
організації індивідуальної роботи, спрямованої на захист
прав та законних інтересів дітей. В Інгульському районі
на обліку перебуває 24 дитини, які перебувають в
складних життєвих обставинах. З них:
- 15 дитина у 15 сім’ях за категорією: проживання в сім’ї,
у якій батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від
виконання своїх обов’язків з виховання дитини;
- 9 дітей за категорією: скоєння фізичного,
психологічного, сексуального, економічного насильства
над дитиною, жорстоке поводження з нею або загроза
його вчинення. На контролі в адміністрації перебуває 79
дітей у 68 сім’ях
В рамках профілактики злочинності у молодіжному
середовищі та пропаганди здорового способу життя, за
звітний період
2018 року
проведено 8 заходів
профілактичного напрямку в учбових закладах району
та 1 Молодіжну акцію в яких прийняли участь понад
1000 підлітків Інгульського району. Спільно з центром
Соціальних служб для молоді проведено 5 групових
інформаційно-просвітницьких заходів, бесід з питань
репродуктивного здоров’я, 9 заходів з питань
профілактики наркоманії та СНІДу.

Протягом 6 місяців 2018 року адміністрацією району
розглянуто 28 повідомленнь про випадки вчинення
насильства, жорстокого поводження щодо дітей. Крім
того, питання попередження насильства стосовно дітей
постійно висвітлюються на стенді «Вікно в дитинство»,
який розташований в Будинку творчості дітей та
юнацтва.
27. Проведення рейдів по обстеженню постійно
ресторанів,барів, кафе та сезонних
об’єктів торгівлі з приводу
порушення режиму тиші у нічний
час.
28. Проведення рейдів по виявленню протягом півріччя
та ліквідації місць стихійної
торгівлі.

29. Проведення рейдів по виявленню постійно
рекламних
конструкцій,
встановлених
без
дозвільних
документів

Ужва А.А.

Ужва А.А.

Ужва А.А.

Проведено 5 рейдів по обстеженню барів, кафе та
сезонних об’єктів торгівлі щодо порушення режиму
тиши.
Адміністрацією Інгульського району спільно з
Інгульським ВП ГУНП в Миколаївської обл.,
податковою інспекцією ( за окремим узгодженням до
роботизалучаються : управління
Держпродспоживслужби в Миколаївській обл.,
управління патрульної поліції м.Миколаєва) постійно
проводяться рейди щодо ліквідації торгівлі тваринами
та продуктами тваринного походження у
невстановлених місцях. За звітний період проведено 87
рейдів по ліквідації місць стихійної торгівлі за адресами
: вул. Космонавтів 60 - 62, 142,144 пр. Миру – ріг вул.
Театральної, проспект Богоявленський (поблизу
зупинки громадського транспорту «Автовокзал») вул.
Нагірна, пл. Перемоги. В результаті рейдів складено 97
протоколів, передбачених ст.152 КУпАП. та 12
протоколів передбачених ст.160 КУпАП (торгівля з рук
у невстановлених місцях)
Проводяться обстеження району щодо виявлення
незаконно встановлених об’єктів торгівлі та сфери
послуг. За звітний період
було обстежено 101
тимчасову споруду та понад 662 рекламних засоба.
Результати обстеження були надані до міськвиконкому

на розгляд комісії з питань упорядкування об’єктів
торгівлі та сфери послуг на території м. Миколаєва для
прийняття відповідного рішення.
Згідно з рішеннями комісії з питань упорядкування
розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг на
території м. Миколаєва за звітний період демонтовано 7
тимчасових споруд. На підставі рішень виконавчого
комітету Миколаївської міської ради демонтовано 3
рекламних
засобів
суб’єктами
господарювання
самостійно та 22 рекламних засоба на мякій основі
співробітниками КП «Дорога».

30. Забезпечення
проведення постійно
демонтажу рекламних засобів на
підставі рішення виконавчого
комітету ММР

Ужва А.А.

31. Проведення
обстеження протягом півріччя
торговельних
мереж
щодо
моніторингу цін на основні групи
продовольчих товарів з метою
недопущення
необгрунтованого
підвищення цін.
32. Перевірка діяльності громадського щомісяця
формування «Захист»

Ужва А.А.

Працівниками адміністрації проводиться щонеділі
моніторинг цін на основні групи продовольчих товарів з
метою недопущення необґрунтованого підвищення цін.

Ужва А.А.

З метою посилення забезпечення громадського порядку
на території Інгульського району адміністрацією району
укладена угода від 03.01.2017 про виконання заходів
Програми «Сприяння діяльності правоохоронних
органів на території м. Миколаєва на 2017-2019 роки» з
громадським формуванням з охорони громадського
порядку м. Миколаєва «Захист».
Для організації та активізації роботи громадського
формування
«Захист»
розпорядженням
голови
адміністрації Інгульського району Миколаївської міської
ради від 10.01.2017 № 3\1р закріплено визначених членів
формування за зонами обслуговування території району.
З метою координації роботи формування «Захист»
щомісяця проводяться наради з начальниками
громадських
пунктів
охорони
правопорядку,
організовано
регулярне
навчання
членів
ГФ
співробітниками Інгульського відділу поліції. Серед

33. Проведення
засідань щомісяця
спостережної комісії
34. Організація роботи призовної квітень-травень
комісії Інгульського району

Ужва А.А.

35. Здійснення

Ужва А.А.

заходів

щодо за зверненнями

Ужва А.А.

населення району постійно ведеться роз’яснювальна
робота щодо вступу до громадського формування з
охорони громадського порядку.
Так, громадським формуванням «Захист» за звітний
період проведена наступна робота: проведено 26 рейдів
з працівниками поліції по відпрацюванню району,
проведено перевірку поведінки осіб, умовно-достроково
звільнених з місць позбавлення волі. Члени
громадського формування брали участь у заходах із
забезпечення громадського порядку під час проведення
спортивних та святкових заходів, надавали допомогу
офіцерам поліції у
документальному
оформленні
злочинів
та
правопорушень в районі.
З метою дотримання чинного законодавства в сфері
торгівлі адміністрацією району організовується та
проводяться
рейди
з
ліквідації
стихійної
(несанкціонованої) торгівлі на території району.
Співробітники адміністрації із залученням офіцерів
Інгульського відділу поліції та членів громадського
формування з охорони громадського порядку «Захист»
систематично проводять зазначені рейди, відповідно до
затверджених графіків..
За звітний період проведено 5 засідань спостережної
комісії
Розпорядженням голови адміністрації Інгульського
району від 12.03.2017 № 15-р «Про черговий призов
громадян України на строкову військову службу у
квітні-травні 2018 року» створено та затверджено склад
районної призовної комісії, організовано її роботу,
надані доручення відповідним установам та організаціям
щодо забезпечення роботи призовної комісії з призову
громадян України чоловічої статті 1991-2000 років
народження на строкову військову службу.
Протягом звітного періоду шефська допомога

вдосконалення
шефства
над командирів військових
військовими
частинами частин
Миколаївського гарнізону

36. Робота
по
паспортизації постійно
багатодітних сімей, проживаючих
в
Інгульському
районі.
Поновлення банку даних.

Ужва А.А.

37. Організація літнього відпочинку за окремим планом
та оздоровлення дітей та підлітків.

Ужва А.А.

підшефним військовим частинам адміністрацією району
не надавалася. В рамках виконання щорічних планів про
шефські зв’язки і співробітництво з військовими
частинами Миколаївського гарнізону адміністрацією
району були вручені грамоти та подяки
військовослужбовцям військових частин А 3406 та
А4465
Станом на 01.06.2018 на обліку – знаходиться 436 родин
, в яких виховується 1440 дітей . З початку року взято
на облік 14 родин (47 дітей), видано посвідчень: батьків
– 14, посвідчень дитини з багатодітної родини – 45.
Проведено анкетування дітей 17 багатодітних сімей.
Продовжено термін дії 48 посвідчень батьків та дитини з
багатодітної родини.
З початку 2018 року відділом з гуманітарних питань та
спорту адміністрації Інгульського району за путівками
наданими облдержадміністрацією було оздоровлено 40
дітей з сімей пільгових категорій. А саме,
- табір «Артек» - 17 чоловік;
- табір «Динамо» - 2 чоловік;
- табір «Маяк» - 4 чоловіка;
- табір «Молода гвардія» - 17 чоловік.
З початку поточного року за путівками з міського
бюджету було оздоровлено 26 дітей з сімей пільгових
категорій у таборі «Дельфін».

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова адміністрації
Інгульського району
С.М. Гладун
« ____ « ___________2018 р

Засідання комісій та робочих груп за І півріччі 2018 року.
( затверджених розпорядженням міського голови)
№
з/п
1

Назва
консультативного, дорадчого органу
адміністрації
Адміністративна комісія
(склад комісії затверджений
рішенням виконкому Миколаївської
міської ради
№214 від 11.05.2018)

Термін виконання

кожного вівторка

Відповідальний
виконавець

Відмітка про виконання

Волков І.В.

За період І півріччя станом на 22.06.2018 було
розглянуто 156 протоколів за ст..152,154 ч.1,159,179
ч.1,182 ч.1,212 ч.1, 186, 156 ч.2 КУпАП з них 8
закритих справ, 41 усне зауваження, сума
накладених штрафів складає 63441 грн, з них 6720
грн. є сплачені штрафи

перший заступник
голови адміністрації

