
 
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 семінарів з сільськими,  

селищними головами, секретарями сільських, 

селищних рад та виконкомів 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 семінарів з сільськими, селищними головами, 

секретарями сільських, селищних рад та виконкомів 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 липня 2014 року     м. Прилуки         № 291 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови 

                          райдержадміністрації 

08 липня 2014  року  № 291 

 

План семінарів з сільськими, селищними головами, 

секретарями сільських, селищних рад та виконкомів на ІІ півріччя 2014 року 

 

№ п/п Назва питання Відповідальні за підготовку 

Вересень 

1.  Про зміни в законодавстві щодо надання соціальної допомоги сім’ям 

з дітьми.Про компенсацію в умовах підвищення тарифів при сплаті 

за  житлово – комунальні послуги 

Управління соціального захисту райдержадміністрації 

2.  Про порядок державної реєстрації шлюбу Прилуцьке міськрайонне управління юстиції 

3.  Про реагування на документи органів влади вищого рівня Відділ загальний та по забезпеченню доступу до 

публічної інформації  апарату райдержадміністрації 

4.  Особливості сплати громадянами плати за землю за приватизовані  

земельні ділянки та ділянки, надані в оренду чи користування в 2014 

році.  Зміни в податковому законодавстві. Переваги електронної 

звітності. 

Прилуцька ОДПІ ГУ Міндоходів у Чернігівській області   

5.  Про повноваження органів місцевого самоврядування в сфері 

оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації  

Відділ з питань цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної 

роботи апарату райдержадміністрації 

6.  Про захист прав дітей соціально  незахищених категорій Служба у справах дітей райдержадміністрації 

7.  Про стан життєдіяльності населених пунктів району Відділ містобудування, архітектури та житлово – 

комунального господарства райдержадміністрації 

Жовтень 

1.  Про проведення  осіннього етапу акції «За  чисте довкілля» Відділ містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства райдержадміністрації 

2.  Про державну реєстрацію іншого речового права Прилуцьке міськрайонне управління юстиції 

3.  Про порядок призначення пенсій посадовим особам органів 

місцевого самоврядування  відповідно   до Закону України «Про  

Управління Пенсійного фонду України в м. Прилуки та 

Прилуцькому районі 



службу в органах місцевого самоврядування».  

Порядок надання довідок для призначення або перерахунку пенсій 

сільськими, селищними радами 

4.   Про  основні питання організації роботи з кадрами в сільських, 
селищних радах 

Відділ юридичної та кадрової роботи апарату 

райдержадміністрації 

5.  Про оформлення архівних довідок про підтвердження трудового 

стажу та розмір заробітної плати 

Комунальна архівна установа «Районний трудовий архів» 

Прилуцької районної ради 

6.  Про  запобігання та протидію проявам  корупції в органах місцевого 

самоврядування району 

Відділ з питань цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної 

роботи апарату райдержадміністрації 

Листопад 

1.  Про складання номенклатури справ на 2015 рік Архівний відділ райдержадміністрації 

2.  Про реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування при 

підготовці розпорядчих документів 

Відділ юридичної та кадрової роботи апарату 

райдержадміністрації 

3.  Про актуальні питання оподаткування податком на доходи фізичних 

осіб. Заповнення декларації про майновий стан і доходи 

Прилуцька ОДПІ ГУ Міндоходів у Чернігівській області   

4.  Про особливості механізму та проведену роботу із призначення  

житлових субсидій населенню району в опалювальному сезоні 

Управління соціального захисту райдержадміністрації 

5.  Про повноваження сільських, селищних рад у галузі земельних 

відносин 

Управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 

Грудень 

1.  Про перспективне та поточне планування роботи виконкомів 

сільських, селищних рад 

Відділ організаційної роботи апарату 
райдержадміністрації 

2.  Про шляхи та методи удосконалення культурного обслуговування 

соціально – незахищених  категорій населення  

Відділ культури, туризму і релігій райдержадміністрації 

3.  Про організацію проведення загальних зборів (сходів) громадян Районна рада 

4.  Порядок державної реєстрації смерті   Прилуцьке міськрайонне управління юстиції 

5.  Про зміни в  земельному законодавстві Управління Держземагентства в Прилуцькому районі 

6.  Про повноваження органів місцевого самоврядування під час 

провадження у справах  про адміністративні  правопорушення 

Прилуцький МВ (з обслуговування м. Прилуки та 

Прилуцького району) УМВС України в Чернігівській 

області   

 

Керівник апарату райдержадміністрації        Л.В. Нікітченко 


