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«29» червня 2021 року 

 
План - календар 

основних заходів Прилуцької райдержадміністрації та районної ради  
на липень 2021 року 

 

01.07. Нарада по питанню підготовки теплових господарств соціально-

важливих об’єктів району до опалювального періоду 2021-2022 років. 

01.07. Нарада з питань охорони лісів та запобігання лісопорушенням.  

01.07. Засідання міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії 

торгівлі людьми. 

02.07. Нарада по питанню облаштування засобами дистанційної передачі 

даних комерційних вузлів обліку природного газу у підпорядкованих 

закладах бюджетної сфери територіальних громад району. 

02.07. Нарада з приватними перевізниками щодо профілактики 

правопорушень. 

12-16.07. Інформаційно-просвітницька акція з нагоди 31-ї річниці прийняття 

Декларації про державний суверенітет України «Нам берегти тебе, 

соборну і єдину, і нам твою історію творить». 

13.07. Прямий телефонний зв’язок голови райдержадміністрації Луценка Г.П. з 

населенням району. 

20.07. Прямий телефонний зв’язок першого заступника голови 

райдержадміністрації Чернова В.О. з населенням району. 

22.07. Засідання комісії з питань захисту прав дитини. 

26.07. Прямий телефонний зв’язок населення району з головою районної ради 

Дмитренком О.М. 

27.07. Прямий телефонний зв’язок керівника апарату райдержадміністрації 

Александрової С.О. з населенням району. 

28.07. Розширене засідання Колегії райдержадміністрації: 

1. Про хід виконання бюджету району за підсумками І півріччя 2021 

року.   

2. Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, 

визначених законами України, актами  Президента України, Кабінету 

Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, голови 

обласної державної адміністрації, власними рішеннями, реагування на 

запити та звернення народних депутатів України та депутатів місцевих 

рад, виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», роботи зі зверненнями громадян за підсумками І півріччя 

2021 року. 

28.07. День юридичної допомоги посадовим особам місцевого 

самоврядування. 



  

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 Нарада у голови районної державної адміністрації за участю 

заступників голови, керівника апарату, керівників структурних 

підрозділів райдержадміністрації. 

Щопонеділка Наради у першого заступника голови, заступника голови та 

керівника апарату райдержадміністрації. 

Щопонеділка Нарада у голови районної ради. 

За потребою Засідання Президії та постійних комісій районної ради. 

 

Протягом місяця 

 

 Нарада з начальниками служб у справах дітей, відділів освіти сільських, 

селищних рад району, надавачами соціальних послуг у територіальних 

громадах щодо оформлення дітей на цілодобове перебування у дитячих 

державних закладах. 

 Відвідування керівництвом районної державної адміністрації прийомних 

сімей та дитячого будинку сімейного типу, що функціонують на території 

Яблунівської сільської ради. 

 Нарада по питанню енергоефективних заходів в бюджетних установах 

громад району. 

 Нарада по питанню експлуатаційного утримання автодоріг у межах 

району. 

 Нарада з питань дотримання екологічного законодавства. 

 Нарада з регіональним представником оператора стільникового зв’язку 

«Vodafone» щодо покращення якості надання послуг та розширення мережі. 

 Нарада з регіональним представником оператора стільникового зв’язку 

«Lifecell» щодо покращення якості надання послуг та розширення мережі. 

 Виїзні особисті прийоми громадян на території району головою 

райдержадміністрації.  

 Засідання комісії по розгляду питань з призначення всіх видів соціальної 

допомоги та пільг. 

 Засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

 Засідання опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, 

які потребують опіки (піклування) (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. 

 Засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії (ДНПК) (по 

мірі необхідності). 

 Засідання районної комісії з питань визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам (по мірі необхідності). 

 Засідання комісії з обстеження доріг та дорожніх об’єктів перед 

відкриттям приміського маршруту загального користування (по мірі 

необхідності). 

 Засідання комісії по контрою за здійсненням пасажирських перевезень 

(по мірі необхідності). 

 Засідання робочої комісії з комплексної інвентаризації та утилізації 

непридатних до використання непізнаних хімічних засобів захисту рослин (по 

мірі необхідності). 

 Робочі зустрічі голови райдержадміністрації з сільськими, селищним 

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 Дмитренка О.М. з населенням 

району, трудовими колективами, 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 території району.  

 Навчання в обласному Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 

посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

 Участь депутатів районної ради у пленарних засіданнях сесій сільських, 

селищних рад. 
 

 

Керівник апарату   

райдержадміністрації                 Світлана АЛЕКСАНДРОВА 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату районної ради           Лідія ОПАНАСЕНКО 


