ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради
___________ О.І.СИВЕНКО
22.08.2018

План
основних організаційних заходів
Прилуцької міської ради та її виконавчих органів
на вересень 2018 року
Дата
Місце проведення,
Відмітка
відповідальний за
Зміст заходу
про
підготовку
виконання
Нарада з керівниками управлінь та
Міська рада,
Щопонеділка
відділів міської ради гуманітарної
ФЕСЕНКО Т.М.
сфери
Міська рада,
Нарада з керівниками комунальних
Щопонеділка,
КОТЛЯР Р.П.,
підприємств
житлово-комунальної
щоп’ятниці
СОЗІНОВ О.С.
сфери міста
Апаратна нарада з заступниками
міського голови з питань діяльності
виконавчих
органів
ради,
начальниками управлінь та відділів
міської ради, головами комітетів
самоорганізації
населення,
керівниками
комунальних
підприємств, закладів культури та
По мірі
Міська рада,
закладів
соціальної
сфери,
необхідності ПОПЕНКО О.М.
Прилуцького
відділу
поліції
головного управління Національної
поліції в Чернігівській області та
Прилуцького міськрайонного відділу
УДСНС України у Чернігівській
області та Прилуцького міського
відділу Служби безпеки України в
Чернігівській області
Театральна площа,
Проведення загальноміського свята
01
ВОВК С.М.
Дня знань
Алея Л.Забашти,
Бібліотечний бульвар «Захоплюючий
01
МОВЧАН К.В.,
світ друкованого слова» до Дня знань
ЗУБКО Л.І.
Засідання
виконавчого
комітету
Міська рада,
04, 18
міської ради.
ПОПЕНКО О.М.
Поточні питання
Виставкова
зала Відкриття виставки художніх творів
Прилуцького краєзнавчого Людмили Матяш
музею ім.В.І.Маслова,
07
МОВЧАН К.В.,
ЗОЦЬ Т.М.
08

ВОВК С.М.

Заходи до Дня фізичної культури і
1

10

12

12, 21

13

14

14

15

спорту (за окремим планом)
Апаратна нарада з заступниками
міського голови з питань діяльності
виконавчих
органів
ради,
начальниками управлінь та відділів
міської ради, головами комітетів
Міська рада,
самоорганізації
населення,
ПОПЕНКО О.М.
керівниками
комунальних
підприємств, закладів культури та
закладів
соціальної
сфери,
територіальних органів виконавчої
влади міста
Виставкова
зала Краєзнавча
година
«У
золото
Прилуцького краєзнавчого вбираються ліси» до Дня осіннього
музею ім.В.І.Маслова,
рівнодення
МОВЧАН К.В.,
ЗОЦЬ Т.М.
КУЛІЙ Л.Г.
Виставкова
зала
Прилуцького краєзнавчого
музею ім.В.І.Маслова,
МОВЧАН К.В.,
ЗОЦЬ Т.М.

Рейд «Діти вулиці»
Краєзнавча година «Знай, вимагай,
реалізовуй»
в
рамках
проекту
правопросвітницького проекту «Я
маю право!»

Виставкова
зала
Прилуцького краєзнавчого
музею ім.В.І.Маслова,
МОВЧАН К.В.,
ЗОЦЬ Т.М.

Краєзнавча
година
«Незабутній
вересень» до 75-річчя звільнення
міста Прилуки від нацистських
загарбників в роки Другої світової
війни

Міська бібліотека для
дітей ім.Павла БілецькогоНосенка,
МОВЧАН К.В.,
ЗУБКО Л.І.
Міський
Будинок
культури,

Краєзнавчий
екскурс-панорама
«Рідне місто, ти для мене диво» до
Дня міста

МОВЧАН К.В.,
ДУБОВИК О.О.
Міська бібліотека №2,

17

17-30

МОВЧАН К.В.,
ЗУБКО Л.І.

Творчий вечір з нагоди ювілею
керівника народного театру «Рампа»
Анатолія Кизима
Краєзнавча година «Прилуки: творчі
обличчя міста» до Дня міста

Міська
бібліотека
Забашти,

центральна Виставка-спогад «І досі в пам’яті ті
імені Любові дні» до 75-річчя звільнення міста
Прилуки від нацистських загарбників
в роки Другої світової війни
МОВЧАН К.В.,
ЗУБКО Л.І.

17-30

Міська бібліотека для Краєзнавча виставка-спогад «Є в
дітей ім.Павла Білецького- пам’яті миттєвості війни» до 75-річчя
звільнення
міста
Прилуки
від
Носенка,
нацистських загарбників в роки
2

МОВЧАН К.В.,
ЗУБКО Л.І.

18

Другої світової війни

Міська
бібліотека
Забашти,

центральна Віртуальна панорама «Свідки великої
імені Любові історії» до 75-річчя звільнення міста
від нацистських загарбників в роки
Другої світової війни
МОВЧАН К.В.,
ЗУБКО Л.І.

18

18

Дитяча музична школа Концерт «Рідне місто моє» до 75ім.Л.М.Ревуцького,
річчя звільнення міста Прилуки від
нацистських загарбників в роки
МОВЧАН К.В.,
Другої світової війни
КОМПАНЕЦЬ О.М.
Школа мистецтв,
МОВЧАН К.В.
ЯРОШЕНКО Н.М.
Міська бібліотека №2,

18-30

МОВЧАН К.В.,
ЗУБКО Л.І.

18-30

Міська бібліотека
МОВЧАН К.В.,
ЗУБКО Л.І.

20

20-30

Книжкова
виставка
«Прилуки:
минуле, сьогодення, майбутнє» до
Дня міста

Тематична
поличка
«Героям№4, визволителям присвячується» 75річчя звільнення міста Прилуки від
нацистських загарбників в роки
Другої світової війни
Виставкова
зала Краєзнавча година «Пам’ять про
Прилуцького краєзнавчого минуле» до Міжнародного дня миру і
музею ім.В.І.Маслова,
Дня партизанської слави
МОВЧАН К.В.,
ЗОЦЬ Т.М.
Міська бібліотека №3,

20

Виставка робіт учнів відділення
образотворчого мистецтва школи
мистецтв «Я люблю рідне місто»

МОВЧАН К.В.,
ЗУБКО Л.І

Інформаційна година
партизанської
слави»
партизанської слави

«Стежками
до
Дня

Міська
бібліотека
Забашти,

центральна Виставка-інформація «Партизанський
імені Любові рух в Україні 1941-1945рр.: погляд із
сьогодення» до Дня партизанської
слави
МОВЧАН К.В.
ЗУБКО Л.І.

21

25

Міська рада,
ПОПЕНКО О.М.
Міська бібліотека для
дітей ім.Павла БілецькогоНосенка,

Спільне
засідання
постійних
депутатських комісій
Бібліо-експедиція «Скарбниця віків
бібліотека» до Дня бібліотек

МОВЧАН К.В.
ЗУБКО Л.І.
26

ШАМРАЙ А.В.

26

БАКУНОВ В.О.

Єдиний день депутата «Підготовка
житлово-комунального господарства
міста до роботи в осінньо-зимовий
період 2018-2019 років»
Учбово-методичний
збір
з
3

26

26

27

27

28
28

29-30

30

Щосуботи та
щонеділі

Протягом
місяця

Протягом
місяця

начальниками штабів ЦЗ СГД,
спеціалістів
ЦЗ
суб’єктів
господарської діяльності
Нарада служби у справах дітей «Про
виконання прогнозованих показників
Міська рада,
влаштування
дітей-сиріт,
дітей,
КУЛІЙ Л.Г.
позбавлених
батьківського
піклування, до сімейних форм
виховання»
Міжвідомча
нарада:
«Про
Міська рада,
антигромадські прояви у дитячому
КУЛІЙ Л.Г.
середовищі»
Виставкова
зала Краєзнавча
година
«Мандруємо
Прилуцького краєзнавчого разом» до Всесвітнього дня туризму
музею ім.В.І.Маслова,
МОВЧАН К.В.,
ЗОЦЬ Т.М.
Засідання спостережної комісії питань
організації громадського контролю за
КАСЬЯН Ю.М.
дотриманням прав та законних
інтересів
засуджених
та
осіб,
звільнених від відбування покарання
Міська рада,
Пленарне засідання сесії міської ради
ПОПЕНКО О.М.
7 скликання
КУЛІЙ Л.Г.
Рейд «Родина»
Центральна частина міста, Воздвиженський ярмарок (за окремим
МОВЧАН К.В.,
планом)
ДУБОВИК О.О.,
ЗОЦЬ Т.М.,
ЗУБКО Л.І.,
КОМПАНЕЦЬ О.М.,
ЯРОШЕНКО Н.М.
Інформаційна
акція
стосовно
популяризації в місті сімейних форм
влаштування
дітей-сиріт,
дітей,
КУЛІЙ Л.Г.
позбавлених
батьківського
піклування, в рамках святкування Дня
усиновлення
Літній майданчик міського Вечір ретро-танцю
Будинку культури,
МОВЧАН К.В.
ДУБОВИК О.О.
Лекторії,
відеолекторії
у
загальноосвітніх навчальних закладах
міста щодо попередження насильства
КАСЬЯН Ю.М.
та жорстокого поводження у сім’ї,
дитячому та молодіжному середовищі
(за окремим планом)
Лекторії, відеолекторії у вищих
навчальних закладах міста щодо
КАСЬЯН Ю.М.
попередження
насильства
та
жорстокого поводження у сім’ї та
4

Протягом
місяця

КАСЬЯН Ю.М.

Протягом
місяця

КАСЬЯН Ю.М.

Протягом
місяця

КАСЬЯН Ю.М.

Протягом
місяця

КАСЬЯН Ю.М.

Протягом
місяця

БАКУНОВ В.О.

Протягом
місяця

БАКУНОВ В.О.

Протягом
місяця

БАКУНОВ В.О.

Двічі на
місяць

Міська рада,
ПАШУК Л.П.

По мірі
необхідності

ІВЧЕНКО В.В.

молодіжному середовищі (за окремим
планом)
Лекторії, відеолекторії для осіб та
молоді, які перебувають у конфлікті із
законом
щодо
попередження
насильства та жорстокого поводження
у сім’ї та молодіжному середовищі (за
окремим планом)
Просвітницько-профілактичні заходи
щодо популяризації
здорового
способу життя для вихованців
Державної
установи
«Прилуцька
виховна колонія» (за окремим планом)
Тренінгові заняття для неповнолітніх
та молоді, які засуджені до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі,
щодо попередження насильства та
жорстокого поводження у сім’ї та
молодіжному середовищі (за окремим
планом)
Інформаційно-просвітницька робота
при
відділенні
акушерства
та
гінекології і репродуктивного здоров'я
КЛПЗ «ПЦМЛ» щодо механізму
отримання державних соціальних
виплат при народженні дитини, з
питань репродуктивного здоров’я,
сімейного
мікроклімату,
відповідального
батьківства,
профілактика ВІЛ, щодо пошуку
кандидатів у патронатні вихователі,
щодо організації та здійснення
наставництва над дитиною, щодо
сімейних форм влаштування дітейсиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування (за окремим
планом)
Засідання постійно діючої комісії по
обстеженню зелених насаджень
Проведення перевірок по дотриманню
суб'єктами
господарювання
та
мешканцями міста вимог Правил
благоустрою м.Прилуки
Проведення
рейдів-перевірок
по
прибиранню
вулиць
міста
комунальними підприємствами
Засідання
комісії
по
розгляду
звернень громадян щодо надання
грошової допомоги
Засідання комісії по складанню
списків громадян, які мають право на
одержання приватизаційних паперів
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Протягом
місяця

Протягом
місяця

Протягом
місяця

Протягом
місяця

Протягом
місяця

Протягом
місяця

Міська рада,
МАЛИШ Г.П.,
ГЕЄЦЬ Л.Г.
Управління
праці
та
соціального
захисту
населення міської ради,
МАЛИШ Г.П.,
ПРАВДИВЕЦЬ Н.В.

Управління
праці
та
соціального
захисту
населення міської ради,
МАЛИШ Г.П.,
ОПАРКО В.М.
Управління
праці
та
соціального
захисту
населення міської ради,
МАЛИШ Г.П.,
БУРЯК О.І.
Управління
праці
та
соціального
захисту
населення міської ради,
МАЛИШ Г.П.,
ПОГУЛЯЙ М.В.
Міська рада,
ПАШУК Л.П.

По мірі
необхідності

ДАЦЕНКО Д.В.

По мірі
необхідності

СИВЕНКО О.І.,
ДАЦЕНКО Д.В.

По мірі
необхідності

Міська рада,
ГОРБАЧ В.Г.

По мірі
необхідності

Міська рада,
ГОРБАЧ В.Г.

Засіданні тимчасової комісії з питань
погашення
заборгованості
із
заробітної
плати
(грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат
Організувати роботу та брати участь у
засіданні комісії по розгляду звернень
громадян з питань призначення
державної
соціальної
допомоги
малозабезпеченим сім’ям, житлових
субсидій та про включення до
ЄДАРПу інформації про пільговика за
місцем фактичного проживання.
Засіданні комісії з питань розрахунків
обсягів
компенсації
витрат
за
перевезення
пільгових
категорій
громадян автомобільним транспортом
загального користування по м.
Прилуки
Засіданні комісії з розгляду питань
про надання одноразової матеріальної
допомоги особам з інвалідністю та
непрацюючим
малозабезпеченим
особам.
Засіданні міського штабу з питань
соціального
забезпечення
переселенців із зони АТО.
Особистий прийом громадян міським
головою, секретарем міської ради,
заступниками міського голови з
питань діяльності виконавчих органів
ради,
керуючою
справами
виконавчого комітету міської ради
Засідання робочої групи по перевірці
роботи пасажирського транспорту на
автомобільних маршрутах загального
користування
Засідання
конкурсного
комітету
Прилуцької
міської
ради
по
визначенню
пасажирських
перевізників на міських автобусних
маршрутах загального користування
по місту Прилуки
Засідання
постійно
діючої
громадської житлової комісії по
контролю за розподілом житла при
виконавчому комітеті
Засідання комісії міської ради з
питань
поновлення
прав
реабілітованих
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По мірі
необхідності

Міська рада,
НОВІКОВ Ю.М.

Засідання
постійно
діючої
адміністративної
комісії
при
виконавчому комітеті Прилуцької
міської ради

По мірі
необхідності

Міська рада,
АЛЕКСАНДРОВА О.В.

Засідання Громадської ради при
виконавчому комітеті міської ради

За окремим
планом

Міська рада,
ПАШУК Л.П.

«Прямі» телефонні лінії зв’язку
громадян з керівництвом міської ради

Спеціаліст І категорії відділу
організаційної роботи міської ради

О.М.Гончаренко
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