ПЛАН - КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ РЕНІЙСЬКОГО РАЙОНУ НА ЧЕРВЕНЬ 2016 РОКУ
ПОГОДЖЕНО
Голова районної ради
__________________ О.В. Зуєв
«___ » травня 2016 р.

ПОНЕДІЛОК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова райдержадміністрації
_________________ С.О. Білюк
«___ » травня 2016 р.

ВІВТОРОК

- Прийомний день голови районної державної
адміністрації - 2, 4 середа
- Прийомний день голови районної ради
щопонеділка
- Прийомний день депутатів районної ради
щовівторка
- Виїзний прийом громадян сіл Плавні, Котловина
головою районної державної адміністрації –
протягом місяця
- Проведення профілактичних рейдів та операцій
«Діти вулиці», «Вокзал» (ДьяченкоВ.І., Тараненко
Т.Г., Мантуліна Ю.А.) - протягом місяця

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ

СУБОТА

01

02

03

04

День захисту дітей
Святкові заходи з 10.00 до
12.00 парк Перемоги м.Рені
(Дьяченко В.І., Тараненко
Т.Г., Мантуліна Ю.А.)
Святкові заходи з 16.00 до
20.00 пл. Свободи м.Рені
(Дьяченко В.І.,
Асаржи А.П.)

06

07

08

День журналіста

Робота з депутатами
районної ради (Кравченко
ГП) -10.00.

Виїзний прийом громадян у
с. Котловина головою
районної ради

Тематична апаратна на рада при. голови райде ржадміністрації- 10.00
Апаратна нарада при
голові районної ради 09.00

Участь в засідання сесії
Нагірненської сільради
(Районна рада)

Семінар з роботодавцями
(Рошка А.К.) РЦЗ -10.00
Засідання
депутатської
контрольної
комісії
з
перевірки
якості
харчування – 10.00
(Райрада)

09
Участь в засіданні
Долинської сільради
(Районна рада)

Семінар з роботодавцями
(Рошка А.К.) РЦЗ -10.00

«Пряма телефонна лінія»
«Про забезпечення поже жної безпеки в населених
пунктах району влітку
2015 року. Охорона люд ського життя на водних
об’єктах» (Євсєєв Є.Г.)

13

14

Тематична апаратна на - Засідання районної комісії
рада при. голови райде - з питань погашення
ржадміністрації- 10.00
заборгован. із заробітної
плати
– 10.00
Апаратна нарада при
(Воронов С.С.)
голові районної ради 09.00
«Пряма телефонна лінія»
«Опіка. Піклування»
(Тараненко Т.Г.) з 14.00

15
День відкритих дверей на
виробництві для
безробітних РЦЗ
(Рошка А.К. )
- 11.00

16
Засідання робочої групи
щодо обговорення питань
про добровільне об’єднання
громад
(Районна рада)
-10.00
Семінар з роботодавцями
(Рошка А.К.) РЦЗ – 10.00

05
День працівників
водного господарства

Засідання
організаційного комітету
РДА
– 15.00
(Асаржи Т.П.)

10
сесії

НЕДІЛЯ

Всесвітній День
навколишнього
середовища

11

Засідання
інвентаризаційної комісії
районної ради
(Районна рада) -10.00

12
День працівників
легкої промисловості

Засідання
організаційного комітету
РДА
– 15.00
(Асаржи Т.П.)

17
Святковий концерт, до дня
медичного працівника
«Руки, які дарують
життя» (РБК) – 14.00
Засідання
організаційного комітету
РДА
– 15.00
(Асаржи Т.П.)
Рада РМК –
(Дьяченко В.І.)

18

19
Тріїця
День села Лиманське
День медичного
працівника
День молоді
Літературно-музична
композиція
«Сэтукулмеучел драг!»
(«Любемоє село!») до
Дня Села, святковий
концерт Лиманський
СБК
- 17.00
Вечір відпочинку для
всіх жителів села,
«Хорасатулуй» до Дня
Села (Лиманський СБК)
- 21.00

20
Вихідний день

21

22

23

24

25

26

Тематична апаратна на рада
при.
голови
райдержадміністрації10.00

День скорботи та
вшанування пам’яті
жертв війни в Україні

День державної служби

Нарада з керівниками
сільськогосподарських
підприємств з питань
проведення жнив - 10.00
(Стойловський В.П.)

День митної служби

Шоу-конкурс
«Кришталева корона
Дунаю-2016»,
присвячений
Міжнародному дню
молоді у клубу «Вінтаж»
(РБК)

Апаратна нарада при
голові районної ради
09.00
«Пряма телефонна лінія»
«Надання
адміністративних послуг в
розрізі
новітнього
законодавства» з 14.00
(Котляренко В.І)

Семінар з роботодавцями
(Рошка А.К.) РЦЗ
–
Мітинг та покладання квітів 10.00
біля меморіалу «Ніхто не
забутий, ніщо не
Круглий стіл з органами
забуто» на честь Дня
місцевого самоврядування,
Скорботи (РБК) – 10.00
партнерами
та
роботодавцями
Навчання кадрів - 15.00
(Рошка А.К.) РЦЗ
–
(Асаржи Т.П.)
11.00

Засідання постійної
комісії
райдержадміністрації з
питань розгляд у
звернень громадян
(Щербань О.С.) – 11.30
Засідання
організаційного комітету
РДА
– 15.00
(Асаржи Т.П.)
Засідання виконкому
міської ради
- 10.00

27

28

Вихідний день

Вихідний день

29

30

День Дуная

Засідання колегії

Тематична апаратна на - райдержадміністрації
рада
при.
голови
– 10.00
райдержадміністраціїУрочистий концерт
10.00
до Дня Конституції України
Засідання організаційного
«Конституція – основа
комітету РДА
– 15.00
Апаратна нарада при
державності»
(Асаржи Т.П.)
голові районної ради
на пл. Свободи (РБК)
09.00
День Конституції

Нарада з питань розвитку
тваринництва - 11.00
(Чебанова І.М.)

- Відкриття та робота пришкільних таборів у закладах освіти району.
Проведення відпочинку закладами освіти. (Дьяченко В.І.) з 31.05. по 17.06.
- Планування та проведення ремонтних робіт. Підготовка закладів освіти до
2016- 2017 навчального року. (Дьяченко В.І.) протягом місяця
- Організація та проведення випускних вечорів для учнів 9 х класів в ЗНЗ,
вручення документів випускникам. (Дьяченко В.І.) - 9 – 10 червня
- проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класів у ЗНЗ (Дьяченко
В.І.) – 01.06. - 8.06.2016
- Проведення навчальних екскурсій, навчальної практики для учнів 5 – 8, 10
класів (Дьяченко В.І.) - 30.05. – 03.06
- організація роботи пришкільних таборів - 31.05 - 17.06.2016 (Дьяченко В.І.)
- дитячі розважальні програми для літніх оздоровчих таборів (відділ культури.,
ОЦНК)
– за окремим графіком

Нарада керівників ЗНЗ
(Дьяченко В.І.) – 09.00
«Пряма телефонна лінія»
Сорокіна І.Б. на тему
«Трудове
законодавство»
з 14.00

Підготовлено відділом організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації та виконавчим апаратом районної ради

