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 Погоджено                                                                                Погоджено
Голова  районної	Голова  районної  ради
державної  адміністрації	              
                      В.М. Ковтун								В.І.Малик                                                                                                                

«24» червня 2016 року


План - календар
основних заходів Прилуцької райдержадміністрації та районної ради
на липень 2016 року

01.07. Засідання Громадської ради при райдержадміністрації.
05.07. Прямий телефонний зв’язок голови райдержадміністрації Ковтун В.М. з населенням району.
06.07. Виїзний особистий прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Росовським Д.М. на території Удайцівської сільської ради.
07.07. Виїзний особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Бобошком В.М. на території Малодівицької селищної ради.
07.07. Засідання робочої групи з питань прискореного перегляду діючих 
           регуляторних актів.
07.07. Засідання робочої групи по контролю за станом торгівельного обслуговування населення району, ліквідації торгівлі у невстановлених місцях, порушення санітарних норм та у справах захисту прав споживачів.
11.07. Прямий телефонний зв’язок населення району із заступником голови районної ради Єгоровою Н.В.
13.07.  Прямий    телефонний    зв’язок    заступника    голови    райдержадміністрації 
 Бобошка В.М. з населенням району.
14.07.  Виїзний    особистий    прийом    громадян    головою    райдержадміністрації 
  Ковтун В.М. на території Петрівської сільської ради.
15.07. Нарада з питань проведення комплексу робіт по збиранню урожаю та підготовці насіння зернових культур під урожай 2017 року.
16.07. Інформаційно-просвітницька акція з нагоди 26-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України «Нам берегти тебе, соборну і єдину, і нам твою історію творить».
19.07. Прямий телефонний зв’язок керівника апарату райдержадміністрації Нікітченко Л.В. з населенням району.
19.07. Засідання комісії з питань захисту прав дитини.
22.07. Засідання комісії по контролю за здійсненням пасажирських перевезень.
22.07. Засідання міжвідомчої комісії з питань перевірки організації та проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей.
25.07. Нарада з керівниками комунальних підприємств, підприємств енергозабезпечення, зв’язку, обслуговування автодоріг.
26.07. Розширена апаратна нарада при голові райдержадміністрації.
26.07. Виїзний особистий прийом громадян головою райдержадміністрації             Ковтун В.М. на території Ряшківської сільської ради.
27.07. Розширене, спільно з Президією районної ради, засідання Колегії райдержадміністрації:
1. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку району та бюджету за підсумками І півріччя 2016 року.
2.  Про хід виконання Програми «Питна вода Прилуцького району на 2006 – 2020 роки».
3 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 І півріччя 2016 року.
4. Про організацію роботи щодо боротьби з карантинними організмами, поширеними на території району (амброзія полинолиста, золотиста картопляна нематода).
27.07. Зустріч депутатів районної ради з громадянами району під час проведення Єдиного Дня депутата в районі. Проведення прийому громадян на територіях сільських, селищних рад депутатами районної ради.
28.07. Прямий телефонний зв’язок першого заступника голови райдержадміністрації Росовського Д.М. з населенням району.
28.07. Засідання спостережної комісії.
28.07. Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації.
29.07. Виїзний особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Бобошком В.М. на території Рудівської сільської ради.

Щоденно Нарада у голови районної державної адміністрації за участю першого заступника, заступника 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 Відео-нарада під головуванням Куліча В.П. - голови обласної державної адміністрації.
Щовівторка Нарада у голови районної державної адміністрації за участю першого заступника, заступника голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
Щовівторка Наради у першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації.
Щовівторка Нарада при голові районної ради. 



Протягом місяця
Засідання комісії по розгляду питань з призначення всіх видів соціальної допомоги та пільг.
	Засідання комісії по розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам.
	Засідання опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування).
	Засідання комісії з питань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу.
	Засідання районної комісії по наданню, вилученню та передачі у власність земельних ділянок у межах Прилуцького району.
	Засідання комісії по розгляду звернень жителів Прилуцького району для отримання довгострокових пільгових кредитів, які надаються забудовнику (позичальнику) обласним фондом підтримки індивідуального будівництва на селі «Власний дім» (по мірі надходження заяв).
	Нарада з селищними та сільськими головами з питання розроблення містобудівної документації.
	Робочі зустрічі голови райдержадміністрації Ковтун В.М. 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 Малика В.І. з населенням району, депутатським корпусом, господарюючими суб’єктами на територіях сільських (селищних) рад та у районній раді.
	Виїзні особисті прийоми громадян головою та заступником голови районної ради на територіях сільських та 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.
	Надання методичної та практичної допомоги сільським (селищним) радам в підготовці та проведенні пленарних засідань сесій рад, засідань постійних комісій.



В.о. керівника апарату 
райдержадміністрації				                                    Т.А. Кизенко

Керуючий справами 
виконавчого апарату районної ради                                               Л.І. Опанасенко

