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«25» квітня 2017 року
План - календар
основних заходів Прилуцької райдержадміністрації та районної ради
на травень  2017 року

03.05. Фінал чемпіонату Прилуцького району з футболу серед юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних закладів. 
03.05. Засідання Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству та протидії торгівлі людьми.
05.05. Районні урочистості з нагоди Дня пам’яті та примирення, 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні:
- мітинг-реквієм в с. Манжосівка;
- покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам;
- зустріч керівництва району з ветеранами Другої світової війни та активістами ветеранських організацій.
06.05. Міжобласний футбольний турнір з футболу серед учнів 2006 року народження.
07.05.-09.05. Відвідування керівництвом району та керівниками органів місцевого самоврядування ветеранів Другої світвої війни за місцем проживання в рамках акції «Зі святом Перемоги!».
10.05.- 11.05. Районний етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
11.05. Виїзний особистий прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації Росовським Д.М. на території Валківської  сільської  ради.
12.05. Семінар з сільськими та селищними головами, секретарями місцевих рад по питанню життєдіяльності підвідомчих територій.
12.05. День юридичної допомоги посадовим особам органів місцевого самоврядування.
15.05. Навчання з працівниками апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації та виконавчого апарату районної ради.
16.05. Районні заходи, присвячені 200-річчю від дня народження                    М.І. Костомарова.
16.05. Прямий телефонний зв’язок начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Бутко Н.П. з населенням району.
17.05. Засідання Координаційного комітету Форуму місцевого розвитку Прилуцького району.
17.05. Прямий телефонний зв’язок в.о. голови райдержадміністрації    Росовського Д.М. з населенням району.
17.05. Прямий телефонний зв’язок населення району із заступником голови районної ради Єгоровою Н.В.
19.05. Просвітницька акція «Євроінтеграційний курс України» на базі Прилуцького агротехнічного коледжу.
23.05. Засіданя комісії з питань захисту прав дитини.
23.05. Консультативно-методичний день відділів апарату райдержадміністрації та виконавчого апарату районної ради по наданню практичної та методичної допомоги виконкому Сергіївської сільської ради.
24.05. Виїзна приймальня райдержадміністрації спільно з виконавчим апаратом районної ради на території Малківської сільської ради.
24.05. Нарада з приватними підприємцями, які здійснюють свою діяльність на території району.
24.05. Засідання координаційної ради з питань молодіжної політики.
24.05. 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.
25.05. Виїзний особистий прийом громадян в. о. голови райдержадміністрації Росовським Д.М. на території  Замостянської  сільської  ради.
25.05. Спільне засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та комісії з питань безпечної життєдіяльності.
26.05. Рейд «Діти вулиці».
26.05. Засідання Міжвідомчої комісії з питань перевірки організації та проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей.
26.05.-27.05. Свято останнього дзвоника в загальноосвітніх навчальних закладах району.
29.05. Нарада з керівниками комунальних підприємств, підприємств енергозабезпечення, зв’язку, обслуговування автодоріг.
30.05. Засідання спостережної комісії.
31.05. Розширене засідання Колегії райдержадміністрації:
1. Про стан туристично-краєзнавчої, пам’ятко-охоронної роботи в Прилуцькому районі. 
2. Про затвердження заходів по підготовці господарського комплексу району та закладів бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. 
3. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року. 

Щоденно Нарада у голови районної державної адміністрації за участю 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 Відео-нарада під головуванням Куліча В.П. - голови обласної державної адміністрації.
Щовівторка Нарада у голови районної державної адміністрації за участю  заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
Щопонеділка Наради у першого заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації.
Щопонеділка Нарада при голові районної ради.
Протягом місяця
Районне свято до Дня матері та Дня сім’ї.
	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 щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації. 
	Засідання районної комісії по наданню, вилученню та передачі у власність земельних ділянок у межах Прилуцького району.
	Навчання з відповідальними особами з питань екологічної безпеки району.
	Нарада з представниками сільськогосподарських підприємств по питанню літньо-табірного утримання худоби. 
	Засідання архітектурно-містобудівної ради.
Засідання оперативного штабу з питань підготовки і роботи господарського комплексу та соціальної інфраструктури Прилуцького району в осінньо-зимовий період.
	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).
	Робочі зустрічі в.о. голови райдержадміністрації Росовського Д.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.
	Надання методичної та практичної допомоги сільським (селищним) радам в підготовці та проведенні пленарних засідань сесій рад, засідань постійних комісій.

В.о. керівника апарату 
райдержадміністрації				                                    А.В. Стукалова

Начальник загального відділу 
виконавчого апарату районної ради 		                	     Т.І. Косова

