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Погоджено                                                                                Погоджено 

Голова  районної Голова  районної  ради 

державної  адміністрації    

                 Олеся КІСЛЕНКО             Василь МАЛИК                                                                                                               

 

«29» жовтня 2020 року 

 
План - календар 

основних заходів Прилуцької райдержадміністрації та районної ради 
на листопад 2020 року 

 

06.11. Прямий телефонний зв’язок голови райдержадміністрації Кісленко О.О. з 

населенням району. 

09.11. Заходи до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. 

10.11. Навчання з працівниками апарату, структурних підрозділів 

райдержадміністрації та виконавчим апаратом районної ради.  

11.11. Прямий телефонний зв’язок начальника управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації Бутко Н.П. з жителями району. 

13.11. Районні урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства. 

16.11. Прямий телефонний зв’язок голови районної ради Малика В.І. із 

населенням району. 

16.11. Прямий телефонний зв’язок першого заступника голови 

райдержадміністрації Коваленка А.Р. з населенням району. 

20.11. Прямий телефонний зв’язок керівника апарату райдержадміністрації 

Александрової С.О. з населенням району. 

20.11. Засідання міжвідомчої ради з питань сімʼї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству та протидії торгівлі 

людьми. 

21.11. Заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи. 

24.11. Засідання комісії з питань захисту прав дитини. 

25.11. Розширене засідання Колегії райдержадміністрації:  

1. Про стан реалізації програми Питна вода Прилуцького району на 

2006-2020 роки. 

2. Про  стан ринку праці та хід виконання Програми зайнятості 

населення Прилуцького району на 2018-2020 роки. 

25.11. Нарада директорів закладів загальної середньої освіти. 

26.11. День юридичної допомоги посадовим особам органів місцевого 

самоврядування. 

26.11. Зустрічі депутатів районної ради з громадянами району в рамках 

Єдиного Дня депутата в районі. Прийом громадян на територіях 

сільських, селищної рад депутатами районної ради. 

27.11. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання. 

27.11. Рейд-обстеження матеріально-побутових умов дітей із сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

28.11. Заходи  до Дня памʼяті жертв Голодоморів. 
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30.11. Засідання спостережної комісії.  

 

Щоденно Нарада у голови районної державної адміністрації за участю першого 

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. 

Щовівторка Відео-нарада під головуванням голови обласної державної 

адміністрації. 

Щовівторка Нарада у голови районної державної адміністрації за участю 

першого заступника голови, керівника апарату, керівників 

структурних підрозділів райдержадміністрації. 

Щопонеділка Наради у першого заступника голови та керівника апарату 

райдержадміністрації. 

Щопонеділка Нарада при голові районної ради. 

За потребою  Засідання Президії та постійних комісій районної ради. 

За визначенням Пленарне засідання сесії районної ради. 

 

Протягом місяця 

 Засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

 Районний етап Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. П.Яцика. 

 Відкритий кубок Прилуцького району з волейболу. 

 Засідання районної ради з питань безпеки життєдіяльності. 

 Засідання комісії по розгляду питань з призначення всіх видів соціальної 

допомоги та пільг. 

 Засідання комісії з організації та проведення районного огляду-конкурсу 

з благоустрою населених пунктів. 

 Засідання комісії по організації щорічної акції з благоустрою та 

озеленення «За чисте довкілля». 

 Засідання комісії по розгляду питань надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам (за наявності 

звернень). 

 Засідання опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, 

які потребують опіки (піклування) (за наявності звернень). 

 Засідання комісії з питань проведення безоплатного капітального ремонту 

власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу (за 

наявності звернень). 

 Засідання комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих 

військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації (за 

наявності звернень).  

 Засідання комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби 

щодо спрямування субвенції з державного бюджету на придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення. 
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 Всеукраїнська акція «16 днів протидії гендерного насильства». 

 Робочі зустрічі голови райдержадміністрації 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 

(селищної) рад та у районній раді. 

 Виїзні особисті прийоми громадян головою та заступником голови 

районної ради на територіях сільських та селищної рад.  

 Навчання в обласному Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 

посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

 Надання методичної та практичної допомоги сільським (селищній) радам 

в підготовці та проведенні пленарних засідань сесій рад, засідань постійних 

комісій. 

 Участь керівництва району та депутатів районної ради у пленарних 

засіданнях сесій сільських, селищної рад. 
 

 

Керівник апарату  

райдержадміністрації           Світлана АЛЕКСАНДРОВА 
 

Керуючий справами  

виконавчого апарату районної ради           Лідія ОПАНАСЕНКО 


