
                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                                                                                  Голова райдержадміністрації 

                                                                                                                                                                  _____________  

                                                                                                                                                                 Михайло ВИШНЕВСЬКИЙ 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
заходів за участю голови райдержадміністрації та його заступників  

у березні 2020 року 

 

Дата 

 

Назва заходу 

 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, 

тематика 

(акт законодавства або 

райдержадміністрації, на 

підставі якого 

проводиться захід) 

Готують 
Здійснюють 

заходи 

Щоденно 

 

 

Пряма телефонна лінія голови 

райдержадміністрації за телефонами:      

      (05693) 7 80 22 

       0668751031 

       0679864276 

Райдержадміністрація, 

кабінет голови РДА 

з 10.00 

до 15.00 

Організація проведення 

телефонної гарячої лінії 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

 

Вишневський М. 

02.03.2020 Оперативна нарада із заступниками 

голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет голови РДА, 

09.00 

Про координацію роботи 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування 

 Вишневський М. 

02.03.2020 Особистий прийом громадян у голови 

райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет  

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян головою 

райдержадміністрації 

Самарець Л.  Вишневський М. 

03.03.2020 Виїзний прийом громадян головою 

райдержадміністрації 

Новостепанівська 

сільська рада  

з 09.00 до 11.00 

Організація проведення 

виїзного прийому громадян 

головою 

Самарець Л. 

 

Вишневський М. 
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райдержадміністрації 

03.03.2020 Особистий прийом громадян у першого 

заступника голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет першого 

заступника 

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян першим 

заступником голови 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

 

Шеремет А. 

04.03.2020 Особистий прийом громадян у 

заступника голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет заступника 

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян першим 

заступником голови 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

  

Гончаров Н. 

05.03.2020 Зустріч-привітання керівництва району 

з родинами загиблих учасників АТО з 

нагоди відзначення Міжнародного 

жіночого дня 

Райдержадміністрація, 

кабінет голови РДА, 

09.00 

 Савченко В. Вишневський М. 

05.03.2020 Святковий районний концерт «Жінка - 

це квітка життя», присвячений 

Міжнародному дню боротьби за права 

жінок і міжнародний мир 

Велика зала  

10.00 

 Савченко В. Вишневський М. 

09.03.2020 Урочисте покладання квітів до 

пам’ятника Т.Г. Шевченку в м. 

Новомосковськ з нагоди відзначення 

206-ї річниці від дня народження 

Великого Кобзаря 

м. Новомосковськ 

пам’ятник  

Т.Г. Шевченку 

09.00 

 Савченко В. Вишневський М. 

10.03.2020 Виїзний прийом громадян першим 

заступником голови 

райдержадміністрації 

Вільнянська сільська 

рада  

з 09.00 до 11.00 

Організація проведення 

виїзного прийому громадян 

першим заступником 

голови 

райдержадміністрації 

Самарець Л.. 

 

Гончаров Н. 

10.03.2020 Особистий прийом громадян у першого 

заступника голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет першого 

заступника 

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян першим 

заступником голови 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

. 

 

Шеремет А. 
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11.03.2020 Виїзний прийом громадян першим 

заступником голови 

райдержадміністрації 

Василівська сільська 

рада  

з 09.00 до 11.00 

Організація проведення 

виїзного прийому громадян 

першим заступником 

голови 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

 

Шеремет А. 

11.03.2020 Особистий прийом громадян у 

заступника голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет заступника 

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян першим 

заступником голови 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

 

Гончаров Н. 

11.03.2020 Нарада з питання проходження 

опалювального сезону 2019/2020 року. 

 

 

Райдержадміністрація, 

кабінет заступника 

голови РДА 

14.00 

Проходження 

опалювального сезону 

2019/2020 року 

Ярославцева Т. Гончаров Н. 

16.03.2020 Оперативна нарада із заступниками 

голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет голови РДА, 

09.00 

Про координацію роботи 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування 

 Вишневський М. 

16.03.2020 Особистий прийом громадян у голови 

райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет  

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян головою 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

 

Вишневський М. 

17.03.2020 Виїзний прийом громадян головою 

райдержадміністрації 

Вільнянська сільська 

рада  

з 09.00 до 11.00 

Організація проведення 

виїзного прийому громадян 

головою 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

 

Вишневський М. 

17.03.2020 Особистий прийом громадян у першого 

заступника голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет першого 

заступника 

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян першим 

заступником голови 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

 

Шеремет А. 

18.03.2020 Особистий прийом громадян у 

заступника голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет заступника 

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян першим 

заступником голови 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

 

Гончаров Н. 
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23.03.2020 Оперативна нарада із заступниками 

голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет голови РДА, 

09.00 

Про координацію роботи 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування 

 Вишневський М. 

23.03.2020 Особистий прийом громадян у голови 

райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет  

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян головою 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

 

Вишневський М. 

24.03.2020 Особистий прийом громадян у першого 

заступника голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет першого 

заступника 

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян першим 

заступником голови 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

. 

 

Шеремет А. 

25.03.2020 Виїзний прийом громадян першим 

заступником голови 

райдержадміністрації 

Губиниська селищна 

рада 

з 09.00 до 11.00 

Організація проведення 

виїзного прийому громадян 

першим заступником 

голови 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

. 

 

Шеремет А. 

25.03.2020 Засідання комісії ТЕБ та НС Мала зала  

09.00 

1. Про стан підготовки 

місць масового відпочинку 

на водних об’єктах області 

до прийняття 

відпочиваючих; 

2. Про забезпечення 

санітарно-

епідеміологічного 

благополуччя у весняно - 

літній період 2020 року; 

про стан виконання Плану 

комплектування Навчально-

методичного центру 

цивільного захисту  

та безпеки життєдіяльності 

Дніпропетровської області та 

Новомосковських курсів 3 

категорії слухачами 

з функціонального навчання 

Воронов М. Вишневський М. 
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у сфері цивільного захисту  

за 3 місяця 2020 року. 

25.03.2020 Особистий прийом громадян у 

заступника голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет заступника 

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян першим 

заступником голови 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

. 

 

Гончаров Н. 

26.03.2020 Колегія райдержадміністрації. 

 

Райдержадміністрація, 

мала зала  

10.00 

1.Про підсумки роботи 

агропромислового комплексу 

району в 2019 році та стан 

підготовки до проведення 

весняно-польових  робіт 2020 

року. 

2. Про стан виконання 

програми зайнятості 

населення 

Новомосковського району 

на  

2018 - 2023 роки. 

3. Про стан виконання 

цільової програми "Молодь 

Новомосковщини" на 2012-

2021 роки". 

 

Данилюк М. Вишневський М. 

26.03.2020 Засідання робочої групи з питань 

легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення 

Мала зала 

Час уточнюється 

Про стан рівня оплати праці 

на підприємствах району 

Мальований В. Гончаров Н. 

27.03.2020 Засідання Новомосковської районної 

постійно діючої комісії з питань звернень 

громадян  

(Розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 29.02.2016 № 

Р-64/0/328-16 “Про внесення змін до 

розпорядження голови 

райдержадміністрації від 19.11.2015         

Мала зала 

14.00 

Розгляд звернень громадян 

до органів виконавчої влади 

Самарець Л.  

 

Вишневський М. 
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№ Р-504/0/328-15  

30.03.2020 Оперативна нарада із заступниками 

голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет голови РДА, 

09.00 

Про координацію роботи 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування 

 Вишневський М. 

30.03.2020 Особистий прийом громадян у голови 

райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет  

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян головою 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

 

Вишневський М. 

31.03.2020 Виїзний прийом громадян заступником 

голови райдержадміністрації 

Губиниська селищна 

рада 

з 09.00 до 11.00 

Організація проведення 

виїзного прийому громадян 

першим заступником 

голови 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

. 

 

Гончаров Н. 

31.03.2020 Особистий прийом громадян у першого 

заступника голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет першого 

заступника 

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян першим 

заступником голови 

райдержадміністрації 

Самарець Л. 

. 

 

Шеремет А. 

31.03.2020 Засідання комісії з питань погашення 

заборгованості з виплати заробітної 

плати, пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат 

Мала зала, час 

уточнюється 

Про заборгованість із 

виплати заробітної плати на 

підприємствах району 

Мальований В. Гончаров Н. 

Дата 

уточнюється. 

 

Засідання комісії з розгляду питань 

призначення адресних соціальних 

допомог, субсидій та одноразової 

матеріальної допомоги незахищеним 

верствам населення та 

малозабезпеченим сім’ям 

Мала зала 

Час уточнюється 

Призначення адресних 

соціальних допомог, 

субсидій та одноразової 

матеріальної допомоги 

незахищеним верствам 

населення та 

малозабезпеченим сім’ям 

Мальований В. Гончаров Н. 
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Дата 

уточнюється. 

Засідання Комісії з питань захисту прав 

дитини 

Кабінет голови 

райдержадміністрації, 

час уточнюється 

Влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Захист соціальних, 

майнових та житлових прав 

дітей (постанова КМУ від 

24.09.2008   № 866) 

Пилько Я. 

 

Вишневський М. 

 

 

 

Виконуюча обов’язки керівника  

апарату райдержадміністрації                 Наталія ЧЕРНЕНКО 

 


	ЗАТВЕРДЖУЮ

