План основних заходів
Нововодолазької районної державної адміністрації
на ВЕРЕСЕНЬ 2017 року
Назва заходу

Участь керівництва
райдержадміністрації в святі
першого дзвоника

Місце проведення

Час
прове
дення

01 вересня
Загальноосвітні заклади 08.30
району

02 вересня - вихідний день
03 вересня - вихідний день
04 вересня
Розширена нарада зі структурними Мала зала засідань
09.00
підрозділами
райдержадміністрації,
райдержадміністрації,
3 поверх
керівниками бюджетних установ
05 вересня
Семінар-нарада працівників
Мала зала районного
10.00
культури району
будинку культури

Особистий прийом головою
райдержадміністрації
Королюком Є.О.
Районна з питань безпечної
життєдіяльності населення

06 вересня
07 вересня
Кабінет голови
райдержадміністрації
08 вересня
Мала зала засідань
райдержадміністрації,
3 поверх

Відповідальний

Ріпка М.П. – начальник
відділу освіти
райдержадміністрації

Тележенко О.О. – начальник
відділу організаційної роботи
та масових комунікацій
апарату райдержадміністрації
Курченко С.В. – в.о
начальника відділу культури
і туризму
райдержадміністрації

09.00

Бондаренко С.І. – головний
спеціаліст загального відділу
апарату райдержадміністрації

14.00

Животченко Л.В.- начальник
управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації

09 вересня - вихідний день
10 вересня - вихідний день
11 вересня
Розширена нарада зі структурними Мала зала засідань
09.00
підрозділами
райдержадміністрації,
райдержадміністрації,
3 поверх
керівниками бюджетних установ
12 вересня
Засідання комісії з питань захисту Мала зала засідань
прав дитини
райдержадміністрації,
3 поверх
13 вересня
Організація та проведення прямої Кабінет голови
9.00
«гарячої» лінії головою районної
райдержадміністрації
державної адміністрації
Відзначення спортсменів,
Мала зала районного
12.00
тренерів, викладачів фізичного
Будинку культури
виховання з нагоди Дня фізичної
культури та спорту
Урочистості з нагоди Дня
Навчальний центр
рятівника
с. Ватутіно

Тележенко О.О. – начальник
відділу організаційної роботи
та масових комунікацій
апарату райдержадміністрації
Несміян В.В.- начальник
служби у справах дітей
райдержадміністрації
Бондаренко С.І. – головний
спеціаліст загального відділу
апарату райдержадміністрації
Курченко С.В. – начальник
відділу молоді та спорту
райдержадміністрації

Робоча поїздка голови
райдержадміністрації Королюка
Є.О. Зустріч з населенням та
виїзний прийом громадян
Святкування Дня визволення смт.
Нова Водолага від німецькофашистських загарбників
Засідання робочої групи з питань
забезпечення безпечної
експлуатації безхазяйних
енергетичних об’єктів та тих, що
належать абонентам, які його не
використовують та не
обслуговують належним чином
Святковий концерт до 45 –річчя
Слобожанського СК

14 вересня
Ордівський
старостинський округ
Площа «Перемоги»,
х. Булахи
Площа «Ювілейна»
15 вересня
Мала засідань
райдержадміністрації

11.00

Бондаренко С.І. – головний
спеціаліст загального відділу
апарату райдержадміністрації

13.00

Цимбал Н.О. – начальник
відділу економіки
райдержадміністрації

16 вересня - вихідний день
Слобожанський СК

17 вересня - вихідний день
18 вересня
Розширена нарада зі структурними Мала зала засідань
09.00
підрозділами
райдержадміністрації,
райдержадміністрації,
3 поверх
керівниками бюджетних установ
Засідання координаційної ради з
Мала засідань
10.00
питань безпеки дорожнього руху
райдержадміністрації
Нарада директорів закладів освіти
Засідання робочої групи з
контролю за розрахунками за
спожиті енергоносії
Службова нарада з
відповідальними за фізкультурнооздоровчу роботу, ДЮСШ та
відділу освіти
Особистий прийом головою
райдержадміністрації
Королюком Є.О.
Нарада щодо участі підприємств
району у Великому
Слобожанському ярмарку

19 вересня
Велика зала засідань
райдержадміністрації

10.00

Мала засідань
райдержадміністрації

14.00

20 вересня
Відділ освіти

Тележенко О.О. – начальник
відділу організаційної роботи
та масових комунікацій
апарату райдержадміністрації
Цимбал Н.О. – начальник
відділу економіки
райдержадміністрації
Ріпка М.П.– начальник
відділу освіти
райдержадміністрації
Цимбал Н.О. – начальник
відділу економіки
райдержадміністрації
Курченко С.В. – начальник
відділу молоді та спорту
райдержадміністрації

21 вересня
Кабінет голови
райдержадміністрації

09.00

Мала засідань
райдержадміністрації

10.00

22 вересня

Курченко С.В. – начальник
відділу молоді та спорту
райдержадміністрації

Бондаренко С.І. – головний
спеціаліст загального відділу
апарату райдержадміністрації
Цимбал Н.О. – начальник
відділу економіки
райдержадміністрації

Покладання квітів до Дня
партизанської слави

смт Нова Водолага
площа Перемоги

09.00

Тележенко О.О. – начальник
відділу організаційної
роботи та масових
комунікацій апарату
райдержадміністрації

23 вересня - вихідний день
24 вересня - вихідний день
Участь району у Великому Слобожанському ярмарку
25 вересня
Розширена нарада зі структурними Мала зала засідань
09.00 Тележенко О.О. – начальник
підрозділами
райдержадміністрації,
відділу організаційної роботи
райдержадміністрації,
3 поверх
та масових комунікацій
керівниками бюджетних установ
апарату райдержадміністрації
26 вересня
Засідання конфліктної комісії з
Мала зала засідань
10.00 Животченко Л.В.- начальник
питань призначення та виплати
райдержадміністрації
управління праці та
житлових субсидій та соціальних
соціального захисту
допомог малозабезпеченим сім’ям
населення
райдержадміністрації
27 вересня
Зустріч зі спортивним активом
Дитяча спортивно15.00 Курченко С.В. – начальник
району
юнацька школа
відділу молоді та спорту
райдержадміністрації
28 вересня
Засідання робочої групи з питань
Мала засідань
11.00 Цимбал Н.О. – начальник
підготовки інвестиційних проектів, райдержадміністрації
відділу економіки
які потребують державної
райдержадміністрації
підтримки та проектів державноприватного партнерства
Робоча поїздка голови
Караванська сільська
11.00 Бондаренко С.І. – головний
райдержадміністрації Королюка
рада
спеціаліст загального відділу
Є.О. Зустріч з населенням та
апарату райдержадміністрації
виїзний прийом громадян
Засідання постійно діючої комісії
Кабінет голови
14.00 Бондаренко С.І. – головний
райдержадміністрації з питань
райдержадміністрації
спеціаліст загального відділу
розгляду звернень громадян
апарату
райдержадміністрації
29 вересня
Засідання робочої групи з
Мала засідань
10.00 Цимбал Н.О. – начальник
контролю за реалізацією на ринках райдержадміністрації
відідлу економіки
основн6их завдань Програми
райдержадміністрації
вдосконалення функціонування
роздрібних ринків району
Засідання робочої групи з питань
Мала засідань
10.00 Цимбал Н.О. – начальник
сприяння реалізації міжнародних
райдержадміністрації
відділу економіки
програм та регіонального розвитку
райдержадміністрації
Протягом місяця
Нарада з сільськими, селищними
Мала зала засідань
10.00 Тележенко О.О. – начальник
радами
райдержадміністрації
відділу організаційної роботи
та масових комунікацій
апарату райдержадміністрації
Організаційне забезпечення
Бірківська селищна
Тележенко О.О. – начальник
перевірки управліннями і
рада
відділу організаційної
відділами райдержадміністрації
роботи та масових
діяльності органів місцевого
комунікацій апарату
самоврядування району з питань
райдержадміністрації

здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої
влади
Урочисті мітинги до Дня
визволення сіл Нововодолазького
району

08-17 вересня

Соціальний проект «кінопоказ під
відкритим небом»

Засідання робочої групи по
переходу на електричне опалення

Мала засідань
райдержадміністрації

Участь в обласних та
республіканських селекторних
нарадах
Засідання районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Мала зала засідань
райдержадміністрації

Виїзди до с/г підприємств району з
питань рослинництва та
тваринництва
Засідання постійно діючої комісії
по списанню матеріальних
цінностей з балансу районної
державної адміністрації
Засідання постійно діючої комісії
із загальнообов’язкового
соціального страхування

Сільськогосподарські
підприємства

Засідання комісії по інвентаризації
матеріальних цінностей та інших
статей балансу

Відділ фінансово –
господарського
забезпечення

Вивчення стану введення
мінімальної заробітної плати,
проведення індексації грошових
доходів

Підприємства, установи

Вивчення стану додержання
законодавства про працю

Підприємства, установи

Мала зала засідань
райдержадміністрації

Відділ фінансово –
господарського
забезпечення
Відділ фінансово –
господарського
забезпечення

Проведення вибіркових перевірок
цільового використання
державних допомог сім’ям з
дітьми
Засідання Координаційної ради у
справах сім’ї

Мала зала засідань
райдержадміністрації

11.00

10.00

Курченко С.В. – в.о
начальника відділу культури
і туризму
райдержадміністрації
Тележенко О.О. – начальник
відділу організаційної
роботи та масових
комунікацій апарату
райдержадміністрації
Цимбал Н.О. – начальник
управління економіки
райдержадміністрації

Єременко Р.І. - начальник
відділу містобудування,
архітектури та цивільного
захисту райдержадміністрації
Ляшенко А.Г. – начальник
управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації
Кравцова І.О.- начальник
відділу фінансово –
господарського забезпечення
апарату райдержадміністрації
Кравцова І.О.- начальник
відділу фінансово –
господарського забезпечення
апарату
райдержадміністрації
Кравцова І.О.- начальник
відділу фінансово –
господарського забезпечення
апарату райдержадміністрації
Животченко Л.В. –
начальник управління праці
та соціального захисту
населення
райдержадміністрації
Животченко Л.В. –
начальник управління праці
та соціального захисту
населення
райдержадміністрації
Животченко Л.В. –
начальник управління праці
та соціального захисту
населення
райдержадміністрації
Несміян В.В. – начальник
служби у справах дітей
райдержадміністрації

Проведення Всеукраїнського
профілактичного заходу «Урок»
Проведення профілактичних
рейдів по запобіганню
бездоглядності та безпритульності
серед неповнолітніх
Обстеження сімей, які опинилися
у складних життєвих обставинах

Сім’ї, місця масового
відпочинку, автовокзал,
залізничний вокзал

Обстеження умов проживання в
сім’ях опікунів дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського
піклування
Надання методичної допомоги у
проведенні роботи з сім’ями, які
опинилися у складних життєвих
обставинах
Участь у засіданнях суду
щодо соціально-правового
захисту дітей
Здійснення контролю за
ефективним та цільовим
використанням бюджетних коштів
на освіту, охорону здоров’я,
соціальне забезпечення, фізичну
культуру та спорт
Контроль за фінансуванням
районних програм

Сім’ї

Уточнення персональних даних
виборців, візуальний та
автоматизований контроль даних

Відділ ведення
Державного реєстру
виборців

Сім’ї

Сільські, селищні ради

Фінансове управління

Фінансове управління

Начальник відділу організаційної роботи
та масових комунікацій апарату
райдержадміністрації

Несміян В.В. – начальник
служби у справах дітей
райдержадміністрації
Несміян В.В. – начальник
служби у справах дітей
райдержадміністрації
Несміян В.В. – начальник
служби у справах дітей
райдержадміністрації
Несміян В.В. – начальник
служби у справах дітей
райдержадміністрації
Несміян В.В. – начальник
служби у справах дітей
райдержадміністрації
Несміян В.В. – начальник
служби у справах дітей
райдержадміністрації
Балюк Л.М. –начальник
фінансового управління
райдержадміністрації

Балюк Л.М. –начальник
фінансового управління
райдержадміністрації
Донець В.М. – начальник
відділу ведення Державного
реєстру виборців апарату
райдержадміністрації

О.О. Тележенко

