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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
	
Від “
03     
”
квітня
2017 р.

№
132


Про план роботи районної державної адміністрації
на ІІ квартал 2017 року


	Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням  голови районної державної адміністрації від 15.11.2007 року № 581 зі змінами, внесеними  в розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.12.2009року №303, та розпорядження голови обласної державної адміністрації “Про затвердження плану роботи облдержадміністрації на ІІ квартал 2017р.” від 23.03.2017р. № 208:

1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2017року (додається).

	2. Заступнику голови, керівнику апарату та керівникам  структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити своєчасне та якісне виконання даного плану.

	3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації О.Тимофієву



Голова районної державної
адміністрації                                                                                       С. Пустовий                  
                     
                      О. Атаманенко
                      Н. Никитюк
                      А. Ланецький
                      О.Тимофієва          

                                                                                          
  Затверджено
                                                                                      розпорядженням голови
           					                         районної державної             
                                                                                     адміністрації
                                                                                                від    03.04.2017р.  №  132 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
П Л А Н   Р О Б О Т И
райдержадміністрації на IІ квартал 2017 року
Зміст заходу
Термін 
виконання
Відповідальні
виконавці
При-мітка

Питання для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації 

Засідання колегії при голові райдержадміністрації.

03 квітня


22 червня




Начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації

Наради, семінари та інші заходи структурних підрозділів
районної державної адміністрації, територіальних органів
виконавчої влади , районних установ та організацій
Заходи з благоустрою територій, прилеглих до закладів культури, та з нагоди  Міжнародного дня пам'ятників історії і культури
01-22 квітня
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Культурно-мистецькі та просвітницькі заходи до Великодніх свят 
  10 – 15 квітня                                                              
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Заходи, присвячені  31-й річниці Чорнобильської катастрофи

26 квітня
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання на базі КЗ «Чечельницька СЗШ І-ІІІ ст.№1».
01.04.
08.04.
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації

Здійснити замовлення та отримання документів про базову та повну  загальну середню освіту.
Квітень, травень
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації

Конкурс педагогічної майстерності «Творча скарбничка».
Квітень
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації

Районний етап Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гра «Сокіл «Джура».
Квітень
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації


Проведення районного конкурсу «Майбутнє лісу в твоїх руках».
Квітень
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації


Участь в обласних змаганнях із туристського багатоборства серед педпрацівників Вінниччини.
Травень
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації


Обласний конкурс «Молодь обирає здоров’я».
Травень
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації


Заходи, присвячені  Дню пам’яті і примирення та 72-й річниці перемоги над нацистськими загарбниками  у Другій світовій війні


1-10 травня
відділ культури і туризму, відділ освіти  райдержадміністрації

Заходи до Дня Матері та Міжнародного дня сім’ї

10-15 травня
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Соціокультурні заходи з відзначення дня слов’янської писемності та культури «Під знаком Кирила і Мефодія»

16 – 22 травня                                              
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Заходи до Дня Європи «Європа - наш спільний дім»
            
20-25 травня                                                
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Проведення свята останнього дзвоника.
26 травня
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації


Організація оздоровлення дітей пільгових категорій.
Червень 
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації


Творчі акції до Міжнародного дня захисту дітей

1 червня
відділ культури і туризму, відділ освіти райдержадміністрації

Заходи з нагоди  відзначення 365-річчя  Батозької битви «Ми славу козацьку несем у віки» 
        
17-21  червня       
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Заходи, присвячені  Дню Конституції України                                                                                                                                                       

20-28  червня                                                 
відділ культури і туризму райдержадміністрації


Здійснити організацію проведення державної підсумкової атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів.
Травень,
червень
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації


Державна підсумкова атестація у 4 –х класах:
- українська мова        –16.05;
- літературне читання – 17.05;
- математика                – 18.05.

Травень-червень
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації


Державна підсумкова атестація у 9, 11 –х класах (за окремим планом).
Травень-червень
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації


Організація випускних вечорів у 9 та 11 класах..
Травень-червень
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації


Проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників 2017 року.
Травень-червень
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації













Організаційно-масові заходи за участю керівництва області
з нагоди відзначення державних та професійних свят:

КВІТЕНЬ

Дня сміху (1)
Всесвітнього дня здоров’я (7)
Всесвітнього дня авіації і космонавтики (12)
Дня працівників ракетно-космічної галузі України (12)
Дня довкілля (15)
Великодня (Пасха) (16) 
Дня пожежної охорони (17)
Дня пам’яток історії та культури (18)
Дня Чорнобильської трагедії (26)
Дня охорони праці (28) 


ТРАВЕНЬ

Дня міжнародної солідарності трудящих (1-2)
Всесвітнього дня свободи преси (3)
Дня пам’яті та примирення (8)
Дня Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (8)
Дня Перемоги (9)
Дня Матері (14)
Міжнародного Дня сім’ї (15)
Міжнародного дня музеїв (18)
Дня банківських працівників (20)
Дня науки (20)
Дня Європи в Україні (20)
Дня пам’яті жертв політичних репресій (21)
Дня слов’янської писемності і культури (24)
Дня кадровика (24)
Дня філолога (25)
Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження (27)
Дня прикордонника (28)
Дня працівників хімічної галузі (28)
Міжнародного дня миротворців ООН (29) 


ЧЕРВЕНЬ

Міжнародного Дня захисту дітей (1)
Дня працівників водного господарства (4)
Дня господарських судів України (4)
Дня працівників місцевої промисловості (4)
Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища (5)
Дня журналіста (6) 
Дня працівників легкої промисловості (11)
Дня працівників фондового ринку (12)
Дня медичного працівника (19)
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22)
Дня державної служби (23)
Дня молоді (25)
Дня Конституції України (28)




