Прогнозовані заходи
з 20 лютого по 24 лютого 2017 року
Деражнянська
райдержадміністрація
Дата

Заплановані заходи на наступний тиждень

20.02.2017 Особистий прийом громадян
О. Веселовський – голова РДА
20.02.2017 Апаратна нарада

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

Л. Давидович – керівник апарату РДА
20.02.2017 Семінар-нарада
з
сільськими
головами
та 10.00 год. – зал
землевпорядниками сільських рад з питань засідань
роз’яснення застосування вимог чинного земельного адмінбудинку
законодавства.
Ю.Загорулько – перший заступник голови РДА
20.02.2017 Вечір пам’яті «Уклонімося низько до землі тим, хто 15.30 год. –
в серці буде вічно жити…»
концертний зал РБК
О.Веселовський – голова РДА
21.02.2017 Особистий прийом громадян

09.00 год.– кабінет
першого заступника
голови адміністрації
Ю. Загорулько – перший заступник голови РДА
21.02.2017 Надзвичайна протиепізоотична комісія
14.00 год. – кабінет
першого заступника
голови РДА
Ю.Загорулько – перший заступник голови РДА
21.02.2017 Літературно-музична
година
«Джерельно
- 14.00 год. –
світанкова українська рідна мова» до Міжнародного читальний зал ЦРБ
Дня рідної мови
О.Пилипчук – заступник голови РДА
22.02.2017 Спостережна комісія

10.00 год. – кабінет
заступника голови
РДА
О.Пилипчук – заступник голови РДА
22.02.2017 Засідання сесії районної ради
10.00 год. – зал
засідань
адмінбудинку
О.Веселовський – голова РДА
22.02.2017 Гаряча телефонна лінія «Запитай у влади»
11.00 год. – кабінет
керівника апарату
РДА
Л.Давидович – керівник апарату РДА
23.02.2017 Засідання колегії районної державної адміністрації
10.00 год. – зал
засідань
1.Про підсумки виконання Програми соціально – економічного адмінбудинку
розвитку району за 2016 рік

Данильчук В.М. – начальник відділу економічного розвитку,
торгівлі, інфраструктури та туризму РДА
2.Про стан і результати дотримання періодичних медичних оглядів
населення району та відповідність матеріально-технічної бази
ЦПМСД для їх забезпечення, згідно вимог чинного законодавства
Затворніцький М.Г. – головний лікар Центру надання
первинної медико-санітарної допомоги
3.Про діяльність архівних установ в умовах адміністративної
реформи
Кухар С.М.- начальник архівного відділу РДА
4.Затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік
Петрів В.П. – начальник управління фінансів РДА
5.Звіт про результати роботи у 2016 році начальника служби у
справах дітей райдержадміністрації
Стаднік В.В. – начальник служби у справах дітей РДА
6.Про виконання вимог законодавства щодо забезпечення
мінімальної заробітної плати в районі
Кравченко Т.Й. – начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації

О.Веселовський - голова РДА
24.02.2017Засідання Громадської ради при райдержадміністрації 09.30 год. - кабінет
голови РДА
О.Веселовський - голова РДА
24.02.2017 Круглий стіл «Шляхами Української революції» до 14.30 год. - кабінет
заступника голови
100-річчя української революції 1917-1921 рр.
РДА
О.Пилипчук – заступник голови РДА
24.02.2017 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

