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

„24" лютого 2013 року

План - календар
основних заходів Прилуцької райдержадміністрації та районної ради
на березень 2014 року

01- 06.03.Районні заходи в рамках обласної акції «Жінки, знайте свої права».
03.03.Навчання з відповідальними працівниками райдержадміністрації, виконавчого апарату районної ради та резервом кадрів по вивченню чинного законодавства.
03.03.Прямий телефонний зв’язок керівника апарату райдержадміністрації Нікітченко Л.В. з населенням району.
04.03.Прямий телефонний зв’язок голови райдержадміністрації Власенка О.Д. з населенням району. 
06.03.Районне Шевченківське свято «В сім’ї вольній, новій».
06.03.Прямий телефонний зв’язок заступника голови райдержадміністрації Павлютіної І.М. з населенням району.
07.03.Районні урочистості присвячені Міжнародному жіночому Дню 8 Березня. 
09.03.Покладання квітів до пам’ятників Тараса Шевченка в рамках акції «Діалог з Кобзарем».
11.03.Виїзний особистий прийом громадян головою райдержадміністрації Власенком О.Д. на території Переволочнянської сільської ради. 
12.03.Консультативно-методичний день відділів апарату райдержадміністрації та виконавчого апарату районної ради по наданню практичної та методичної допомоги виконкому Жовтневої сільської  ради.
12.03.Виїзний особистий прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Бобошком В.М. на території Малодівицької селищної ради.
13.03.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Павлютіною І.М. на території Крутоярівської сільської ради. 
14.03.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови, начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Мирводою Г.І. на території Даньківської сільської ради. 
18.03.Нарада про дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху під час проведення весняно-польових робіт.
19.03.Прямий телефонний зв’язок першого заступника голови райдержадміністрації Бобошка В.М. з населенням району. 
19.03.Семінар з сільськими, селищними головами, секретарями місцевих рад по питанню життєдіяльності підвідомчої території.

19.03.Нарада з сільськими, селищними головами та дільничними інспекторами міліції. 
19.03.День юридичної допомоги посадовим особам органів місцевого самоврядування. 
21.03.Прямий телефонний зв’язок заступника голови, начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Мирводи Г.І. з населенням району. 
25.03. Виїзне, розширене засідання Колегії райдержадміністрації на території Удайцівської сільської ради
1. Про стан, проблеми, перспективи відродження та збереження культурної інфраструктури Прилуцького району.
2. Про хід виконання районної Програми надання соціальних послуг особам, які потребують сторонньої допомоги на 2013 – 2017 року.
25.03.Засідання районної школи управлінської діяльності.
25.03.Виїзний особистий прийом громадян головою райдержадміністрації Власенком О.Д. на території Жовтневої сільської ради.
26.03.Виїзний особистий прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Бобошком В.М. на території Краслянської сільської ради. 
26.03.Єдиний день інформування населення району.
26.03.Зустрічі депутатів районної ради з населенням району в рамках Єдиного дня депутата в районі. Проведення особистих прийомів громадян депутатами районної ради на територіях сільських, селищних рад. 
27.03.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Павлютіною І.М. на території Удайцівської сільської ради. 
28.03.Виїзний особистий прийом громадян заступником голови, начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 
Мирводою Г.І. на території Товкачівської сільської ради. 
28.03.Нарада з питань фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств району за 2013 рік.
31.03.Розширена апаратна нарада при голові райдержадміністрації.
31.03.Прямий телефонний зв’язок населення району з головою районної ради Татарченко Л.О.
Щоденно     Наради у голови районної державної адміністрації за участю першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації з питань виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, власних рішень, розв‘язання поточних проблем соціально-економічного розвитку району.
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. 
Друга декада Виїзне засідання постійної комісії районної ради з гуманітарних місяця           питань, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та туризму: «Про  стан фізкультурно-спортивної роботи та матеріально-спортивної бази серед молоді та дорослого населення району».
Третя декада Пленарне засідання сесії районної ради.
місяця 
В міру	Засідання Президії районної ради.
потреби		Засідання постійних комісій.
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 територіальних громад району, засобами масової інформації. 
	 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 та під час проведення загальних зборів 
(сходів ) громадян.
	 Виїзні особисті прийоми громадян головою та заступником голови районної ради на територіях сільських, селищних рад. 

	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 рад, комісій, інших консультативно - дорадчих органів (за окремими планами).
	 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.
	Участь керівництва району у загальних зборах (сходах) громадян територіальних громад району.
	Проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями під час участі у загальних зборах  (сходах) громадян.



Керівник апарату 
райдержадміністрації				                                     Л.В. Нікітченко


Керуючий справами виконавчого  
апарату районної ради                                                                       Л.І. Опанасенко

