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

„23" грудня 2013 року

План - календар
основних заходів Прилуцької райдержадміністрації та районної ради
на січень 2014 року
01-15.01.Заходи до Новорічних свят: дитячі ранки, новорічні бал-маскаради, щедрівки, колядки вечорниці, народні гуляння. 
08.01.Виїзний особистий прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Бобошком В. М. на території Колісниківської сільської ради. 
08.01. Історична вікторина  до 360 річниці Переяславської козацької ради «В історію свою візьми нас, Переяслав!». 
  09.01.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Павлютіною І.М. на території Дубовогаївської сільської ради. 
10.01.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови, начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Мирводою Г.І на території Рудівської сільської ради. 
14.01.Виїзний особистий прийом громадян головою райдержадміністрації Власенком О.Д. на території Петрівської сільської ради.
15.01.Прямий телефонний зв’язок першого заступника голови райдержадміністрації  Бобошка В.М. з населенням району. 
16.01.Прямий телефонний зв’язок заступника голови райдержадміністрації Павлютіної І.М. з населенням району. 
16.01. Нарада головними бухгалтерами, економістами сільгосппідприємств з питань складання зведеного плану соціально-економічного розвитку сільськогосподарських підприємств району на 2014 рік та бізнес-планів розвитку сільгосппідприємств. 
17.01.Прямий телефонний зв’язок заступника голови, начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Мирводи Г.І. з населенням району. 
17.01.Нарада з суб’єктами надання адміністративних послуг.
20.01.Прямий телефонний зв’язок керівника апарату райдержадміністрації Нікітченко Л.В. з населенням району.
21.01.Прямий телефонний зв’язок голови райдержадміністрації Власенка О.Д. з населенням району. 
22.01. Єдиний день інформування   населення району.
22.01.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. 
22.01.Виїзний особистий прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Бобошком В.М. на території Богданівської сільської ради.
22.01.Урочисті збори активу району з нагоди  Дня Соборності та Свободи України. 
22.01.Тематичний вечір до Дня Соборності  та Свободи України. «Задзвеніли срібні дзвони в Україні».  
23.01.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Павлютіною І. М. на території Обичівської сільської ради. 
23.01.Нарада по підсумках роботи промислових підприємств, торгівлі, надання послуг з питань виконання програми економічного і соціального розвитку.
24.01.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови, начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Мирводою Г.І. на території Лісовосорочинської сільської ради. 
24.01.Прямий телефонний зв’язок населення району з головою районної ради Татарченко  Л.О.
27.01.Розширена апаратна нарада при голові райдержадміністрації.
28.01. Розширене засідання Колегії райдержадміністрації 
1. Про стан боротьби зі злочинністю та правопорушеннями, забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян у Прилуцькому районі за підсумками  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 за підсумками 2013 року. 
3. Про результати контрольно-ревізійної роботи у районі за підсумками ІІ півріччя 2013 року.
29.01.Виїзний особистий прийом громадян головою райдержадміністрації Власенком О.Д. на території Сергіївської сільської ради. 
29.01.Заходи з нагоди Дня пам’яті героїв Крут. 
30.01.День юридичної допомоги посадовим особам органів місцевого самоврядування району.

Щопонеділка Нарада заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації при голові райдержадміністрації.
Щопонеділка Наради у заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.
Щопонеділка. Наради з керівниками підприємств, що надають житлово-комунальні послуги на території району.
Щопонеділка    Нарада при голові районної ради. 


Протягом місяця
Робочі зустрічі голови райдержадміністрації Власенка О.Д. з сільськими, селищними головами,  керівниками підприємств, установ, організацій району.
	Зустрічі керівництва райдержадміністрації з трудовими колективами і населенням за місцем проживання, представниками районних організацій політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації (за визначеною схемою). 
	 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.
	Проведення щотижневих нарад з керівництвом Ладанської селищної ради з питань забезпечення стабільної життєдіяльності території.
	 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.
	Навчання з посадовими особами виконавчого апарату районної ради по вивченню чинного законодавства, ведення діловодства.



 
Керівник апарату 
райдержадміністрації				                                     Л.В. Нікітченко


Керуючий справами виконавчого  
апарату районної ради                                                                       Л.І. Опанасенко








