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 Погоджено                                                                                Погоджено
Голова  районної	В. о. голови  районної  ради
державної  адміністрації	              
                      В.М. Ковтун								Н.В.Єгорова                                                                                                                

«25» липня 2016 року

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

03.08.  Виїзний  особистий   прийом    громадян    головою    райдержадміністрації 
  Ковтун В.М. на території Линовицької селищної ради.
03.08. Прямий   телефонний   зв’язок   заступника   голови    райдержадміністрації 
 Бобошка В.М. з населенням району.
08.08. Спільне засідання координаційної ради з питань підтримки підприємництва та районної ради підприємців з питань торгівлі.
08.08. Прямий телефонний зв’язок населення району з головою районної ради Маликом В.І.
08.08.- 08.09. Місячник підтримки підприємництва.
08.08.-31.08. Огляд – конкурс на кращу квіткову фігуру.
08.08. Засідання комісії з питань визначення сільських багатодітних сімей, які мають право на отримання нетелей, закуплених за кошти обласного бюджету.
09.08. Нарада з питань стану виплати заробітної плати та розрахунків за оренду земельних часток (паїв).
10.08. Виїзний особистий прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Росовським Д.М. на території Обичівської сільської ради.
11.08. Засідання спостережної комісії.
12.08. Виїзний особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Бобошком В.М. на території Малківської сільської ради.
16.08. Прямий телефонний зв’язок керівника апарату райдержадміністрації Нікітченко Л.В. з населенням району.
16.08. Прямий телефонний зв’язок начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Бутко Н.П. з жителями району.
17.08.  Виїзний  особистий    прийом   громадян    головою    райдержадміністрації 
  Ковтун В.М. на території Малодівицької селищної ради.
18.08.  Зустріч воїнів-інтернаціоналістів з учасниками антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях за участю керівництва району.
18.08. Наради з приватними перевізниками по питанню підвищення якості надання послуг населенню.
23.08. Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України та акція вручення паспортів молоді району «Я - громадянин України».
23.08. Засідання комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації.
23.08. Засідання Міжвідомчої комісії з питань перевірки організації та проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей.
24.08. Святкові урочисті з нагоди 25-ї річниці незалежності України.
24.08. Зустрічі депутатів районної ради з громадянами району на територіях сільських, селищних рад з нагоди Дня незалежності України.
25.08. Семінар-нарада з питань підготовки до посіву озимих зернових культур під урожай 2017 року.
25.08. Прямий телефонний зв’язок першого заступника голови райдержадміністрації Росовського Д.М. з населенням району.
26.08. Нарада з приватними підприємцями, які здійснюють свою діяльність на території району.
26.08. Виїзний особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Бобошком В.М. на території Лісовосорочинської  сільської ради.
26.08. Рейд «Канікули».
26.08. Районна серпнева конференція педагогічних працівників щодо підсумків розвитку дошкільної, загальної середньої освіти у 2015 - 2016 навчальному році та стан підготовки до 2016 - 2017 навчального року.
29.08. Розширена апаратна нарада при голові райдержадміністрації.
29.08. Нарада з керівниками комунальних підприємств, підприємств енергозабезпечення, зв’язку, обслуговування автодоріг.
30.08. Прямий телефонний зв’язок голови райдержадміністрації Ковтун В.М. з населенням району.
30.08. Виїзний особистий прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Росовським Д.М. на території Піддубівської сільської ради.
30.08. Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації.
31.08. Засідання виїзного «круглого столу» для суб’єктів малого бізнесу           смт. Ладан.
31.08. Розширене засідання Колегії райдержадміністрації:
1. Про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період  2016 - 2017 років.
2. Про стан дотримання законодавства з питань державної служби та запобігання проявам корупції в райдержадміністрації за підсумками І півріччя 2016 року.
3. Про підготовку навчальних закладів району до нового 2016-2017 навчального року.
4. Про стан виконання в районі Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

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.
Щопонеділка Нарада у голови районної державної адміністрації за участю першого заступника, заступника голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
Щопонеділка Наради у першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації.
Щопонеділка Нарада при голові районної ради. 

Протягом місяця
Товариський футбольний матч між командами міста Прилуки та Прилуцького району в рамках заходів з відзначення 25-ї річниці незалежності України.
	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 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 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.


Керівник апарату 
райдержадміністрації				                                    Л.В. Нікітченко

Керуючий справами 
виконавчого апарату районної ради 			                Л.І.Опанасенко

