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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
	
Від “
 27    
”
грудня
2016 р.

№
443


Про план роботи районної державної адміністрації
на І 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 2016р.” від 28.12.2016р. № 822:

1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації на І квартал 20117року (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    27.12.2016р.  № 443   
                                                                                                                                                                                                                                                                   
П Л А Н   Р О Б О Т И
райдержадміністрації на I квартал 2017 року
Зміст заходу
Термін 
виконання
Відповідальні
виконавці
При-мітка

Питання для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації 

Засідання колегії при голові райдержадміністрації.

12 січня


21 січня




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
Проведення заходів новорічно – різдвяного циклу
01-14січня
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Стусівські читання до 78-річчя від дня народження поета-земляка, Героя України В.Стуса.    

  10 січня                                                               
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Районний фестиваль народної творчості «Різдвяне диво»

13 січня
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Засідання комісії з питань захисту прав
дитини.


Кожен другий четвер місяця
Служба у справах дітей

Заходи до дня Соборності та Свободи України «Єдність нації. Будь щаслива і багата, ненько Україно!»

20 січня
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Культурно-освітні заходи, присвячені річниці битви під  Крутами
25 січня
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Розважальні заходи до дня закоханих
14-16 лютого
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Заходи, присвячені 26-й річниці виводу військ з Афганістану.

14 лютого
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Соціокультурні заходи до Міжнародного дня рідної мови .

21 лютого
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Заходи до 201-річчя з Дня народження Т.Г.Шевченка «Свою Україну любіть»
09-10 березня
відділ культури і туризму райдержадміністрації


Заходи, присвячені  Міжнародному дню прав жінок і миру.                                                                                                                                                       
07 березня
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Заходи з нагоди річниці визволення  району від німецько-фашистських загарбників.

20-21 березня                                                 
відділ культури і туризму райдержадміністрації

Районні спортивні змагання з баскетболу серед шкіл І-ІІІ _т..., з волейболу, настільного тенісу серед шкіл І-ІІ 
лютий-березень

відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації


Забезпечити замовлення документів про освіту для учнів 9, 11 класів

Лютий 
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації


Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання на базі КЗ «Чечельницька СЗШ І-ІІІ ст.№1»

Березень 
відділ освіти  Чечельницької райдержадміністрації











Організаційно-масові заходи 
з нагоди відзначення державних та професійних свят:

Січень 
1 січня – Новий рік;
7 січня – Різдво Христове;
10 січня - День народження В.Стуса;   
14 січня – Старий новий рік;
19 січня – Bодохреща;
22 січня – День Соборності та Свободи України;
27 січня – День пам’яті жертв Голокосту;


Лютий
14 лютого – День СВ. Валентина;
15 лютого –27-а річниця виводу військ з Афганістану;
23 лютого - День захисника Вітчизни


	Березень
8 березня – Міжнародний жіночий день;
9 березня – День народження Т.Г.Шевченка;
17 березня - 73-я річниця визволення  району від німецько-фашистських  
                      загарбників.







