ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
___________ О.І.СИВЕНКО
22.08.2018
План
заходів Прилуцької міської ради
з 27 серпня по 2 вересня 2018 року
Дата

Публічність
заходу

27.08відкритий
02.09.18

27.08.18

27.08.18

27.08.18 відкритий

29.08.18 відкритий

Захід
Виставка плакатів про
події
Української
революції 1917-1921 років
«Сто років боротьби»
Нарада
з
керівниками
комунальних підприємств
житлово-комунальної
сфери міста
Нарада
з
керівниками
управлінь,
відділів
та
секторів
міської
ради
гуманітарної сфери
Міські
методичні
об’єднання педагогічних
працівників закладів освіти
(за окремим планом)
Навчально-методична
конференція для вчителів
початкової освіти, учителів
іноземної
мови,
які
викладають у початковій
школі,
заступників
директорів з навчальновиховної
роботи,
які
координують
роботу
початкової
ланки,
практичних
психологів
закладів
загальної
середньої
освіти,
вихователів-методистів
закладів дошкільної освіти

Час, місце
проведення
Протягом дня,
виставкова зала
Прилуцького
краєзнавчого
музею
ім.В.І.Маслова

Відповідальний

Мовчан К.В.,
Зоць Т.М.

09.00,
кабінет №30
міської ради

Котляр Р.П.,
Созінов О.С.

09.00,
мала зала
міської ради

Фесенко Т.М.

09.00,
гімназія №5
імені
В.А.Затолокіна

Вовк С.М.

09.00,
ЦТДЮ

Вовк С.М.

29.08.18 відкритий

30.08.18 відкритий

30.08.18 відкритий

31.08.18 відкритий

31.08.18

Єдиний день депутата
14.00-17.00,
«Стан
перевезення
комітети
пасажирів
на
міських самоорганізації
автобусних
маршрутах населення міста,
загального користування в округи, трудові
м.Прилуки»
колективи
Розширене засідання колегії
управління
освіти
«Підсумки розвитку освіти
у
2017-2018
н.р.
та
окреслення
пріоритетних
09.00,
напрямків розвитку освіти
міста Прилуки на 2018-2019
ЦТДЮ
н.р.» за участю директорів
закладів
освіти,
їхніх
заступників,
керівників
ММО, голів профспілкових
комітетів закладів освіти
Зустріч вихованців Центру
та
їх
батьків
з
10.00,
благодійниками з нагоди
Центр
передачі
Центру
комплексної
комплексної
реабілітації
реабілітації
дітей
з
інвалідністю
дітей з
«Світанок» мікроавтобуса
інвалідністю
для перевезення осіб з
«Світанок»
інвалідністю
Пленарне засідання 47 сесії
міської ради 7 скликання.
«Про
інформацію
керівника
Прилуцької
09.00,
місцевої прокуратури щодо
сесійна зала
організації боротьби зі
міської ради
злочинністю
та
правопорушеннями в місті
Прилуки
у
першому
півріччі 2018 року»
Засідання
комісії
для
розгляду
звернень
громадян
з
питань
13.00,
призначення
державної
управління праці
соціальної
допомоги
та соціального
малозабезпеченим сім’ям,
захисту
житлових субсидій та про
населення
включення до ЄДАРПу
міської ради
інформації про пільговика
за
місцем
фактичного
проживання

Гайдаєнко С.П.

Вовк С.М.

Малиш Г.П.,
Шабалтас М.М.

Попенко О.М.

Фесенко Т.М.,
Малиш Г.П.

31.08.18 відкритий

01.09.18 відкритий

01, 02
09.18

відкритий

Творчий конкурс серед
дітей
з
особливими
потребами
«України
серпень золотий» до Дня
незалежності України
Бібліотечний
бульвар
«Захоплюючий
світ
друкованого слова» до Дня
знань

Вечір ретро-танцю

Спеціаліст І категорії відділу
організаційної роботи міської ради

14.00,
ПМЦСССДМ

Гапон Л.В.

17.00,
Театральна
площа

Мовчан К.В.,
Зубко Л.І.

17.00,
літній
майданчик
міського
Будинку
культури

Мовчан К.В.,
Дубовик О.О.

О.М.Гончаренко

