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

„22" листопада 2013 року

План - календар
основних заходів Прилуцької райдержадміністрації та районної ради
на грудень 2013 року

01-10.12.Участь у Всеукраїнській акції «16 днів протидії гендерного насильства».
01.12.Проведення профілактичних заходів в загальноосвітніх закладах району   до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
02.12.Прямий телефонний зв’язок керівника апарату райдержадміністрації Нікітченко Л.В. з населенням району. 
02.12.Навчання з відповідальними працівниками райдержадміністрації, виконавчого апарату районної ради та резервом кадрів по вивченню чинного законодавства.
03.12.Районний захід для дітей з обмеженими фізичними можливостями «Вогник любові зігріває серця».
03.12.Районні заходи до міжнародного Дня інвалідів.
03.12.Прямий телефонний зв’язок голови райдержадміністрації Власенка О.Д. з населенням району. 
05.12.Консультативно-методичний день відділів апарату райдержадміністрації спільно з  виконавчим апаратом районної ради по наданню практичної та методичної допомоги виконкому Сухополов’янської сільської ради. 
05.12.Прямий телефонний зв’язок заступника голови райдержадміністрації Павлютіної І.М. з населенням району. 
06.12.Урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування.
06.12.Конкурсно – розважальна програма до Дня збройних сил України  «А, нумо, козаки!». 
08.12.Волейбольний турнір до Дня місцевого самоврядування за участю депутатів районної, міської рад та сільських, селищних голів.
10.12.Виїзний особистий прийом громадян головою райдержадміністрації Власенком О.Д. на території Линовицької селищної ради. 
11.12.Виїзний особистий прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Бобошком В. М. на території Смоської сільської ради.
11.12.Прямий телефонний зв’язок начальника відділу ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрації Власенко Л.М. з населенням району. 
11.12.Семінар з сільськими, селищними головами, секретарями місцевих рад по питаннях життєдіяльності підвідомчої території.
11.11.День юридичної допомоги посадовим особам органів місцевого самоврядування району.
13.12.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Павлютіною І.М. на території Валківської сільської ради.
13.12.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови, начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Мирводою Г.І на території Новогребельської сільської ради. 
13.12.Урочисті збори до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.
16.12.Прямий телефонний зв’язок населення району з заступником голови районної ради Синенком М.Г.
18.12.Прямий телефонний зв’язок першого заступника голови райдержадміністрації  Бобошка В.М. з населенням району. 
19.12.Районне свято «Святий  Миколай» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
19.12.Привітання та вручення подарунків дітям з багатодітних сімей до свята Святого Миколая.
19.12.Зустріч голови районної ради Татарченко Л.О. з вихованцями Прилуцького обласного будинку дитини «Надія» з нагоди Дня Святого Миколая.
20.12.Прямий телефонний зв’язок заступника голови, начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Мирводи Г.І. з населенням району. 
20.12.Нарада з клубними працівниками по питанню підведення підсумків роботи клубних закладів району за 2013 рік та перспективи роботи на 2014 рік. 
24.12. Розширене засідання Колегії райдержадміністрації спільно з Президією районної ради.
1. Про проект Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік та бюджету району на 2014 рік та прогноз на 2015 – 2016 роки. 
2. Про хід виконання Програми зайнятості населення району на період до 2017 року.
24.12.Виїзний особистий прийом громадян головою райдержадміністрації Власенком О.Д. на території Малківської сільської ради.
24.12.Засідання районної школи управлінської діяльності.
25.12.Засідання виконкомів сільських, селищних рад. Єдиний день інформування   населення. 
25.12.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. 
25.12.Виїзний особистий прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Бобошком В.М. на території Івковецької сільської ради.
25-27.12.Святково – розважальні програми до Новорічних свят.
27.12.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови, начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Мирводою Г.І. на території Білорічицької сільської ради.
27.12.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Павлютіною І. М. на території Дідовецької сільської ради.
30.12.Розширена апаратна нарада при голові райдержадміністрації.

Третя декада
грудня	      Пленарне засідання сесії районної ради.
Щопонеділка Нарада заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації при голові райдержадміністрації.
Щопонеділка Наради у заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.
Щопонеділка    Нарада при голові районної ради. 

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.
	 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


