
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про план розширених апаратних 

нарад  при голові райдержадміністрації 

на ІІ півріччя  2014 року 
 

Відповідно до перспективного плану роботи Прилуцької районної 

державної адміністрації на 2014 рік, затвердженого розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 25 грудня 2013 року № 445: 

  

1. Затвердити план розширених апаратних нарад при голові 

райдержадміністрації на ІІ півріччя  2014 року  (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти  на 

керівника апарату райдержадміністрації Нікітченко Л.В. 

 

 

Голова районної  

державної адміністрації  І.В. Тютюнник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

20 червня 2014 року     м. Прилуки         № 266 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови  

райдержадміністрації  

20 червня 2014 року  № 266 

 

План 

розширених апаратних нарад при голові райдержадміністрації 

на ІІ півріччя 2014 року 

№ 

п/п Назва питання 

Орієнтовна 

дата 

проведення 

Особа, відповідальна за підготовку 

Липень 

1. Про особливості механізму та проведену роботу із 

призначення житлових субсидій населенню району в 

опалювальному сезоні. 

28.07.2014 Бутко Н.П. – начальник управління соціального 

захисту населення  райдержадміністрації 

2. Про проект Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо децентралізації влади)». 

Данілевський В.М. – начальник Прилуцького 

міськрайонного управління юстиції 

Серпень 

1. Про стан правової роботи на державних підприємствах, 

установах, організаціях.  
25.08.2014 Данілевський В.М. – начальник Прилуцького 

міськрайонного управління юстиції 

2. Про законодавчі основи щодо проведення в Україні часткової 

мобілізації. Порядок визначення осіб, які підлягають призову 

під час мобілізації. 

Лесніца Ю.М. -  військовий комісар Прилуцько – 

Варвинського  ОМВК 

Вересень 

1. Про роботу відділу інформаційної діяльності та комунікацій  з 

громадськістю щодо інформаційно – аналітичного 

забезпечення здійснення внутрішньої  політики в районі,  

проведення консультацій з громадськістю, зв’язків з 

політичними партіями, громадськими організаціями та 

засобами масової  інформації.  

29.09.2014 Симоненко Л.Г. – начальник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю апарату 

райдержадміністрації 

2. Профілактика соціально небезпечних хвороб (ВІЛ, СНІД, 

венеричні хвороби, туберкульоз, наркологія) серед населення 

району. 

Протасова Л. Г. – лікар – інфекціоніст Центральної  

районної лікарні 



 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                         Л.В. Нікітченко 

Жовтень 

1. Роль міліції у забезпеченні громадського порядку на території 

району. Результати протидії правопорушенням у громадських 

місцях.   

27.10.2014 Прилуцький МВ УМВС в Чернігівській області 

2. Про роботу консультативно – дорадчих органів. Хотіна О.О. – заступник керівника апарату, 

начальник відділу організаційної роботи апарату 

райдержадміністрації 

Листопад 

1. Про стан розвитку  агропромислового комплексу  в районі. 24.11.2014 Мирвода Г.І. – заступник голови 

райдержадміністрації 

2. Про внесення  змін до  переліку  адміністративних послуг 

Прилуцької райдержадміністрації та  органів виконавчої 

влади, які  надаються через центр надання  адміністративних 

послуг. 

Созінова Т.М. - завідувач сектору адміністративно – 

дозвільних процедур відділу економічного розвитку, 

адміністратор  відділу економічного розвитку 

райдержадміністрації 

Грудень 

1. Про надання безоплатної  правової допомоги. 29.12.2014 Данілевський В.М. – начальник  Прилуцького 

міськрайонного управління юстиції. 

2. Про роботу відділу  містобудування, архітектури та житлово – 

комунального  господарства райдержадміністрації. 

Стукалова А.В. – начальник відділу містобудування, 

архітектури та житлово – комунального 

господарства  райдержадміністрації, головний 

архітектор району 


