Прогнозовані заходи
з 06 лютого по 10 лютого 2017 року
Деражнянська
райдержадміністрація
Дата

Заплановані заходи на наступний тиждень

06.02.2017 Особистий прийом громадян
О. Веселовський – голова РДА
06.02.2017 Апаратна нарада

Час і місце
проведення заходу
09.00 год.– кабінет
голови адміністрації
09.00 год. – кабінет
керівника апарату

Л. Давидович – керівник апарату РДА
06.02.2017 Комісія з питань легалізації виплати заробітної плати 11.00 год – кабінет
і зайнятості населення
заступника
голови
РДА
О.Пилипчук – заступник голови РДА
07.02.2017 Особистий прийом громадян
09.00 год.– кабінет
першого заступника
голови адміністрації
Ю. Загорулько – перший заступник голови РДА
07.02.2017 Семінар-нарада з сільськими, селищними, міським 11.00 год.- зал
головами про виконання делегованих повноважень засідань
та ведення діловодства виконкомами місцевих рад.
адмінбудинку
О. Веселовський – голова РДА
08.02.2017 Гаряча телефонна лінія «Запитай у влади»

11.00 год.– кабінет
першого заступника
голови голови адміністрації

Ю.Загорулько – перший заступник
адміністрації
08.02.2017 Координаційна рада з питань сім’ї, гендерної 11.30 год.– кабінет
рівності, демографічного розвитку, запобігання заступника
голови
насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми
адміністрації
О.Пилипчук – заступник голови РДА
09.02.2017 Засідання комісії з питань техногенно-екологічної 10.00 год.– кабінет
безпеки
та
надзвичайних
ситуацій першого заступника
райдержадміністрації.
голови адміністрації
Ю.Загорулько – перший заступник голови
адміністрації
09.02.2017 Комісія з питань погашення заборгованості із 10.30 год.– кабінет
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, заступника
голови
стипендій та інших соціальних виплат
адміністрації
О.Пилипчук – заступник голови РДА
10.02.2017 Семінар-нарада із головами та землевпорядниками 10.00 год.– кабінет
сільських та селищних рад по питанню розробки першого заступника

містобудівної документації

голови адміністрації

Ю.Загорулько – перший заступник голови
адміністрації
10.02.2017 Засідання робочої групи по моніторингу щодо 11.00 год.– кабінет
підвищення мінімальної заробітної плати і розміру голови адміністрації
оплати праці працівників бюджетної сфери в розрізі
навчальних закладів, закладів охорони здоров’я,
культури, соціального захисту населення та інших
бюджетних установ
Веселовський О.І. – голов адміністрації
10.02.2017 Звітна апаратна нарада
Л. Давидович – керівник апарату РДА

Головний спеціаліст відділу
організаційно - інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації

15.00 год. – кабінет
керівника апарату
адміністрації

О.Кирилюк

