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Погоджено                                                                                Погоджено
Голова районної	Голова районної ради
державної  адміністрації                                                                             Л.О.Татарченко.                                                               
                    О.Д. Власенко

„24" жовтня 2013 року

План - календар
основних заходів Прилуцького району
на листопад 2013 року

01.11.Районні урочистості з нагоди Дня працівників соціальної сфери.
04.11.Навчання з відповідальними працівниками райдержадміністрації, виконавчого апарату районної ради та резервом кадрів по вивченню чинного законодавства.
04.11.Прямий телефонний зв’язок керівника апарату райдержадміністрації Нікітченко Л.В. з населенням району. 
05.11.Прямий телефонний зв’язок голови райдержадміністрації Власенка О.Д. з населенням району. 
07.11.Прямий телефонний зв’язок заступника голови райдержадміністрації Павлютіної І.М. з населенням району. 
08.11.Консультативно-методичний день відділів апарату райдержадміністрації та виконавчого апарату районної ради по наданню практичної та методичної допомоги виконкому Канівщинської сільської ради. 
08.11.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови, начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Мирводою Г.І.   на території Погребівської сільської ради.
12.11.Виїзний особистий прийом громадян головою райдержадміністрації Власенком О.Д. на території Крутоярівської сільської ради. 
13.11.Семінар з сільськими, селищними головами, секретарями місцевих рад по питаннях життєдіяльності підвідомчої території.
13.11.Виїзний особистий прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Бобошком В.М. на території Обичівської сільської ради.
13.11.Прямий телефонний зв’язок начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Бутко Н.П. з населенням району. 
13.11.День юридичної допомоги посадовим особам органів місцевого самоврядування району.
14.11.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Павлютіною І.М. на території Замостянської сільської ради.
14.11.Прямий телефонний зв’язок заступника голови, начальника управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації Мирводи Г.І. з населенням району. 
15.11.Святково-концертна програма до Дня працівників сільського господарства «Сійся на добро».
18.11.Консультативно-методичний день відділів апарату райдержадміністрації спільно з  виконавчим апаратом районної ради по наданню практичної та методичної допомоги виконкому Великодівицької сільської ради. 
19.11.Конкурс «Жінка року - 2013». 
19.11.Засідання районної школи управлінської діяльності.
  20.11.Виїзна приймальня райдержадміністрації спільно з виконавчим апаратом районної ради на території Ряшківської сільської ради. 
20.11.Прямий телефонний зв’язок першого заступника голови райдержадміністрації  Бобошка В.М. з населенням району.
22.11.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови, начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Мирводою Г.І. на території Ковтунівської сільської ради.
23.11.Мітинг – реквієм до Дня пам’яті жертв голодоморів та в зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні на території Сухополов’янської сільської ради «Поки пам’ять в серцях не згасне».
23.11.Заходи на територіях сільських, селищних рад з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів та в зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору  1932 – 1933 років в Україні.
23.11.Участь депутатів районної ради у заходах на територіях сільських, селищних рад з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів та в зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні.
25.11.Розширена апаратна нарада при голові райдержадміністрації.
25-30.11.Участь у Всеукраїнській акції «16 днів протидії гендерного насильства».
25.11.Прямий телефонний зв’язок населення району з головою районної ради Татарченко Л.О.
  26.11.Рейд «Діти вулиці».
26.11. Виїзне, розширене засідання Колегії райдержадміністрації на території Малодівицької селищної ради
	1.Про роботу виконкому Малодівицької селищної ради по забезпеченню виконання делегованих повноважень в галузі економічного і соціального розвитку та бюджету передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  2.Про хід виконання «Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2011 – 2015 роки».
27.11.Засідання виконкомів сільських, селищних рад. Єдиний день інформування   населення.
27.11.Виїзний особистий прийом громадян головою райдержадміністрації Власенком О.Д. на території Піддубівської сільської ради.
27.11.Засідання Громадської ради при райдержадміністрації.
27.11.Зустрічі депутатів районної ради з населенням району в рамках Єдиного дня депутата в районі. Проведення особистих прийомів громадян депутатами районної ради в населених пунктах району. 
27.11.Виїзний особистий прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Бобошком В. М.  на території Ладанської селищної ради.
27.11.Нарада з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів по питанню виконання районного плану заходів щодо реалізації Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми .
28.11.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Павлютіною І. М. на території Краслянської сільської ради.
29.11.Інформаційний супровід до 22-ї річниці Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акту проголошення незалежності України (1 грудня).

Щопонеділка Нарада заступників голови, керівників структурних підрозділів      райдержадміністрації при голові райдержадміністрації.
Щопонеділка    Нарада при голові районної ради. 
Друга                 Засідання колегії управління соціального захисту 
декада  місяця   райдержадміністрації 

Протягом місяця
 Робочі зустрічі голови райдержадміністрації Власенка О.Д. з керівниками підприємств, установ, організацій району.
	 Робочі зустрічі голови районної ради Татарченко Л.О. з населенням району, депутатським корпусом, господарюючими суб’єктами на територіях сільських, селищних рад та у районній раді.
	 Виїзні особисті прийоми громадян головою та заступником голови районної ради  на територіях сільських, селищних рад (за визначенням).
	Засідання рад, комісій, інших консультативно-дорадчих органів (за окремо визначеними датами та порядками денними).

	 Навчання в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.
	 Участь депутатів районної ради у пленарних засіданнях сесій сільських, селищних рад.
	 Засідання Президії, постійних комісій районної ради (в міру потреби).
	 Надання методичної та практичної допомоги сільським (селищним) радам в підготовці та проведенні пленарних засідань сесій рад, засідань постійних комісій.



Керівник апарату 
райдержадміністрації				                                     Л.В. Нікітченко

Керуючий справами виконавчого  
апарату районної ради                                                                       Л.І. Опанасенко

