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                                                О.Д. Власенко	                                  Л.О.Татарченко

                                   „25" вересня 2013 року
План - календар
основних заходів Прилуцького району
на жовтень 2013 року

01.10.   Благодійна акція в рамках 70-ї річниці визволення Прилуччини від фашистських загарбників та до Міжнародного Дня людей похилого віку.
01.10.  Нарада з керівниками промислових підприємств по питанню формування проекту Програми економічного і соціального розвитку.
03.10.    Рейд «Урок». 
03.10.    Районне свято до Дня працівників освіти.
04.10.  Засідання робочої групи з питань прискореного перегляду діючих регуляторних актів.
05.10. Нарада з головними агрономами, бухгалтерами, економістами сільгосппідприємств по питанню завершення посіву озимих культур під урожай 2014 року, організації збирання цукрових буряків та кукурудзи, підготовки насіння ярих зернових та багаторічних трав, галузі тваринництва до роботи в зимово-стійловий період та забезпеченість галузі кормами в сільгосппідприємствах району.
05.10.  Обласний дитячий турнір з футболу пам’яті викладачів фізичної культури М.Г.Пилипченка, А.В. Жваненка.
07.10. Навчання з відповідальними працівниками райдержадміністрації, виконавчого апарату районної ради та резервом кадрів по вивченню чинного законодавства.
09.10.  Засідання робочої групи по контролю за станом торгівельного обслуговування населення району та перевірки дотримання умов реалізації хліба та хлібобулочних виробів, ліквідації торгівлі у невстановлених місцях та порушення санітарних норм.
18.10.  Семінар з сільськими, селищними головами, секретарями місцевих рад по питаннях життєдіяльності підвідомчої території.
18.10. День юридичної допомоги посадовим особам органів місцевого самоврядування району.
22.10.   Засідання районної школи управлінської діяльності.
22.10.   Засідання районного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп до об’єктів соціальної сфери та інженерно-транспортної інфраструктури.
23.10. Засідання виконкомів сільських, селищних рад. Єдиний день інформування   населення.
23.10.  Зустрічі депутатів районної ради з населенням району в рамках Єдиного дня депутата в районі. Особисті прийоми громадян депутатами районної ради в населених пунктах району.
24.10.  Виїзна приймальня райдержадміністрації та районної ради на території Погребівської сільської ради. 
24.10.  Нарада з приватними перевізниками по питанню покращення перевезення пасажирів та якості послуг.
25.10.  Нарада по підсумках роботи промислових підприємств, торгівлі з питань виконання Програми економічного і соціального розвитку.
25.10.  Семінар - нарада з головними агрономами, бухгалтерами, економістами сільгосппідприємств по питанню підготовки насіння ярих зернових та багаторічних трав в сільськогосподарських підприємствах району.
25.10.   Засідання штабу з врегулювання цінової ситуації на споживчому ринку.
28.10.   Урочистості до 69-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.
28.10.   Розширена апаратна нарада при голові райдержадміністрації.
29.10. Розширене, спільно з Президією районної ради, засідання Колегії райдержадміністрації.
1. Про хід виконання у районі Програми економічного і соціального розвитку та бюджету району за підсумками 9 місяців 2013 року.
2. Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голів обласної і районної державних адміністрацій, роботи зі зверненнями громадян.
3. Про хід виконання районної Програми соціально – правового захисту дітей на 2011 – 2015 роки. 
31.10.  Консультативно-методичний день відділів апарату райдержадміністрації та виконавчого апарату районної ради по наданню практичної та методичної допомоги виконкому Сухополов’янської сільської ради. 
31.10.   Прямий телефонний зв’язок населення району із заступником голови районної ради Синенком М.Г.
Щопонеділка Нарада заступників голови, керівників структурних підрозділів  райдержадміністрації при голові райдержадміністрації.
Щопонеділка    Нарада при голові районної ради.
Протягом місяця
 Робочі зустрічі голови райдержадміністрації Власенка О.Д. з начальниками управлінь відділів райдержадміністрації, керівниками підприємств, установ, організацій району.
	 Робочі зустрічі голови районної ради Татарченко Л.О. з населенням району, депутатським корпусом, господарюючими суб’єктами на територіях сільських та селищних рад та у районній раді.
	 Виїзні особисті прийоми громадян на території сільських, селищних рад головою та заступниками голови райдержадміністрації (за окремим графіком).
	 Виїзні особисті прийоми громадян головою та заступником голови районної ради на території сільських, селищних рад (за визначенням).

	Прямі телефонні зв’язки населення району з головою та заступниками голови     райдержадміністрації(за окремим графіком).
	Заходи до Європейського тижня місцевої демократії.
	 Надання практичної та методичної допомоги виконкомам сільських, селищних рад по удосконаленню організаційно - масової роботи.

	 Навчання в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та виконавчого апарату районної ради.
	 Участь депутатів районної ради у пленарних засіданнях сесій сільських, селищних рад.
	 Засідання Президії, постійних комісій районної ради (при необхідності).


Керівник апарату 
райдержадміністрації				                                                   Л.В. Нікітченко

Керуючий справами виконавчого  
апарату районної ради                                                                                           Л.І. Опанасенко

