
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова райдержадміністрації 

_____________ 

М.В.ВИШНЕВСЬКИЙ 

 

 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

заходів за участю голови райдержадміністрації та його першого заступника  
у лютому 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.В. 

 

Вишневський М.В. 

03.02.2020 Оперативна нарада із заступниками 

голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет голови РДА, 

09.00 

Про координацію роботи 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування 

 Вишневський М.В 

03.02.2020 Особистий прийом громадян у голови 

райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет  

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян головою 

райдержадміністрації 

Самарець Л.В. 

 

Вишневський М.В 

04.02.2020 Виїзний прийом громадян головою 

райдержадміністрації 

Губиниська селищна 

рада  

з 09.00 до 11.00 

Організація проведення 

виїзного прийому громадян 

головою 

Самарець Л.В. 

 

Вишневський М.В 
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райдержадміністрації 

04.02.2020 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.В. 

. 

 

Шеремет А.О. 

10.02.2020 Оперативна нарада із заступниками 

голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет голови РДА, 

09.00 

Про координацію роботи 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування 

 Вишневський М.В 

10.02.2020 Особистий прийом громадян у голови 

райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет  

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян головою 

райдержадміністрації 

Самарець Л.В. 

 

Вишневський М.В 

11.02.2020 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.В. 

. 

 

Шеремет А.О. 

12.02.2020 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.В. 

. 

 

Шеремет А.О. 

14.02.2020 Урочиста зустріч керівників району з 

учасниками бойових дій на території 

інших держав 

Райдержадміністрація, 

мала зала 

10.00 

 Савченко В.А. Вишневський М.В 

17.02.2020 Оперативна нарада із заступниками 

голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет голови РДА, 

09.00 

Про координацію роботи 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування 

 Вишневський М.В 
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17.02.2020 Особистий прийом громадян у голови 

райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет  

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян головою 

райдержадміністрації 

Самарець Л.В. 

 

Вишневський М.В 

18.02.2020 Виїзний прийом громадян головою 

райдержадміністрації 

Новостепанівська 

сільська рада  

з 09.00 до 11.00 

Організація проведення 

виїзного прийому громадян 

головою 

райдержадміністрації 

Самарець Л.В. 

 

Вишневський М.В 

18.02.2020 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.В. 

. 

 

Шеремет А.О. 

24.02.2020 Оперативна нарада із заступниками 

голови райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет голови РДА, 

09.00 

Про координацію роботи 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування 

 Вишневський М.В 

24.02.2020 Особистий прийом громадян у голови 

райдержадміністрації 

Райдержадміністрація, 

кабінет  

голови РДА 

з 10.00 до 12.00 

Проведення особистого 

прийому громадян головою 

райдержадміністрації 

Самарець Л.В. 

 

Вишневський М.В 

25.02.2020 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.В. 

. 

 

Шеремет А.О. 

25.02.2020 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         

№ Р-504/0/328-15  

Райдержадміністрація, 

мала зала 

14.00 

Розгляд звернень громадян 

до органів виконавчої влади 

Самарець Л.В.  

 

Вишневський М.В. 
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25.02.2020 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.В. Вишневський М.В. 

26.02.2020 Виїзний прийом громадян першим 

заступником голови 

райдержадміністрації 

Мар’янівська сільська 

рада  

з 09.00 до 11.00 

Організація проведення 

виїзного прийому громадян 

першим заступником 

голови 

райдержадміністрації 

Самарець Л.В. 

. 

 

Шеремет А.О. 

26.02.2020 Засідання комісії ТЕБ та НС Мала зала  

Час уточнюється 

1.Затвердження Плану 

роботи районної комісії з 

питань ТЕБ та НС на 2020 

рік; 

затвердження Плану роботи 

районної комісії з питань 

евакуації на 2020 рік; 

2. Затвердження Плану 

основних заходів 

Новомосковського району 

щодо підготовки та 

пропуску льодоходу, повені 

та паводків у 2020 році 

Прімак В.А.. Вишневський М.В. 

27.02.2020 Колегія райдержадміністрації. 

 

Райдержадміністрація, 

мала зала  

10.00 

1. Про виконання Програми 

соціально-економічного та 

культурного розвитку району 

за 2019 рік. 

2. Про підсумки виконання 

бюджету району та 

районного бюджету за 2019 

рік. 

Данилюк М.І. Вишневський М.В. 

27.02.2020 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.В. Вишневський М.В. 
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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.В. Вишневський М.В. 

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.В. 

 

Вишневський М.В. 

 

 

 

Виконуюча обов’язки керівника  

апарату райдержадміністрації                 Н.В. ЧЕРНЕНКО 

 


	ЗАТВЕРДЖУЮ

