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Про план роботи районної державної адміністрації
на ІІ квартал 2015 року


     План роботи районної державної  адміністрації на ІІ квартал 2015 року затвердити  (додається).



Голова  районної державної 
адміністрації                                                                                         С.Пустовий


       О. Атаманенко
                 Н. Никитюк
       А. Ланецький
                    О. Беседа
                 
















                                                                                       Затверджено
                                                                                      розпорядженням голови
           					                         районної державної             
                                                                                     адміністрації
                                                                                               від 28.04.2015 р.  № 121  
                                                                                                                                                                                                                                                                   
ПЛАН  РОБОТИ
районної державної адміністрації
на ІІ  квартал 2015 року
Зміст заходу
Обгрунтування необхідності здійснення заходу
Термін виконання
Відповідальні виконавці
Квітень
Гумористична програма «Першоквітневі усмішки»
До Дня гумору
1 квітня
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Проведення заходів з благоустрою населених пунктів району
День посадки лісу
Березень - травень
Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації
Всеукраїнська  благодійна акція  «Серце до серця» для дітей, хворих  на діабет.
Розвиток молодіжного волонтерського руху та реабілітації дітей з вадами зору.
07 – 28 квітня
Відділ у справах
сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації                                                                        
Виставка «Чорнобиль – два кольори»
До Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф
17 квітня

Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Вечір-реквієм «Чорнобильський вітер по душах мете»
Вшанування 29 роковини аварії на ЧАЕС
24 квітня
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Конкурс учнівського врядування «Лідер року»

 квітень
Відділ освіти райдержадміністрації

Травень
Засідання клубу «Юний краєзнавець»
«Весна в природі і в душі»
До Міжнародного дня солідарності трудящих
4 травня
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Кубок з футболу приурочений Дню Перемоги
Популяризація розвитку футболу
6 травня
Відділ у справах
сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації                                                                        
Міжнародний Олімпійський день бігу
Пропаганда здорового способу життя
травень
Відділ у справах
сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації                                                                        
Заходи , присвячені  70-річниці  Перемоги  у Великій  Вітчизняній  війні та Дня пам’яті і  примирення 
До дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1-10 травня
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Концертна програма «Хай щаслива буде материнська доля»
До дня матері
11-17 травня
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Вечір великої родини «Роде наш красний»
До Міжнародного дня сім’ї
15 травня
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Благодійна акція «Від серця до серця»
Допомога новонародженим дітям з вадами слуху
травень
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту                                        
Червень
Творчі акції до Міжнародного дня  захисту дітей
До Міжнародного дня захисту дітей
1 червня
Відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ у справах
сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації                                                                        
Виставка-застереження «Природа-вічне джерело краси»
До Всесвітнього дня навколишнього середовища
  8 червня
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Заходи, присвячені  Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні та 47-ї річниці початку Великої вітчизняної війни
До дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні
22 червня
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Цикл заходів 
До дня  молоді
24 червня
Відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ у справах
сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації                                                                        
Проведення циклу заходів до дня Конституції України:
Книжкова виставка «Конституція України – основний Закон для влади і громади» 
Концертна програма «Моя Україна – могутня і вільна, я з нею пов’язую долю свою!» 
Спортивне свято до Дня конституції
До дня Конституції України 
22 червня
24 червня
Відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ у справах
сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації                                                                        
Організація оздоровлення дітей та молоді пільгових категорій
З метою проведення змістовного  дозвілля
Червень 
Відділ у справах
сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації                                                                        





