КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних заходів виконкому Саксаганської
районної у місті ради на листопад 2020 року
№
з/п

Назва заходів

Час, місце
проведення

1

2

3

Здійснюють
проведення,
Підготовку
контроль
4
5

01 листопада – неділя
День працівника соціальної сфери
1

1
2

3

1

Апаратна нарада

02 листопада – понеділок
15. 30,
Дуванова О. М.,
каб. 320
Бурік Т. В.

03 листопада – вівторок
День ракетних військ і артилерії,
День інженерних військ
Засідання комісії з питань 13. 00,
Сироватка І. В.
захисту прав дитини
каб. 210
Рейд-перевірка районної ко- 14. 00,
Мігуша О. О.
місії з метою впорядкування територія району
обігу продукції сексуального
чи еротичного характеру
Оприлюднення на офіційно- За Регламентом
Веселов К. І.
му вебсайті виконкому рай- виконкому
онної у місті ради проєктів районної у місті
рішень, що будуть винесені ради
на розгляд виконкому районної у місті ради у листопаді 2020 року
04 листопада – середа
День залізничника,
74-а річниця від дня створення ЮНЕСКО
Нарада з керівниками закла- 09. 00,
Мігуша О. О.
дів культури
каб. 320

Беззубченко В. В.

Беззубченко В. В.
Юрченко В. С.

Дуванова О.М.

Беззубченко В. В.

1

05 листопада – четвер
Онлайн засідання комітету з 10. 00,
Алєка І. А.
фізичної культури та спорту каб. 416

2

Засідання
комісії

1

06 листопада – п’ятниця
Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища
під час війни та збройних конфліктів
Методично-консультаційний 10. 00-17. 00,
Лук’янченко І. В. Дуванова О. М.
день для відповідальних каб. 201
працівників органів, які відповідно до Закону України

адміністративної 15. 00,
каб. 423

Посувайло Я. О.

Беззубченко В. В.
Старовойт В. В.

2
1

2

3

4

2
«Про Державний реєстр виборців» подають відомості
про виборців
Нарада з відповідальними
посадовими особами з питань цивільного захисту підприємств, установ, закладів
району
Засідання комісії по вирішенню питань, пов’язаних з
наданням населенню субсидій та державних допомог
Година контролю

3

4

5

Стєннікова Г. В.

Старовойт В. В.

15. 00,
Гугуєва С. В.
управління праці
та соціального
захисту населення
За окремим гра- Керівники
фіком
структурних підрозділів виконкому районної у
місті ради

Криворотній І. І.

14. 00,
320

Дуванова О. М.

07 листопада – субота
08 листопада – неділя
09 листопада – понеділок
День української писемності та мови,
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва,
Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму
1

Урочистий прийом голови
районної у місті ради з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

Мігуша О. О.

Беззубченко В. В.

2

Засідання комісії із страху- 11. 00,
вання у зв’язку з тимчасовою каб. 214
втратою працездатності

Шматова В. В.

Дуванова О. М.

3

Апаратна нарада

Дуванова О. М.,
Бурік Т. В.

Беззубченко В. В.

11. 00,
міський комунальний заклад
«Палац культури
«Мистецький»
Криворізької міської ради,
(вул. Бикова, 2)

15. 30,
каб. 320

10 листопада – вівторок
Всесвітній день молоді,
Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку
11 листопада – середа

3
1
1

2

3

2
Районна онлайн-нарада з батьківською громадськістю
9-х класів закладів загальної
середньої освіти
Онлайн-нарада з заступниками директорів з виховної роботи

Засідання комісії з питань
опікунської ради виконкому
районної у місті ради з питань захисту прав недієздатних або обмежено дієздатних громадян

3
10.00,
каб. 320

14.00,
Криворізька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 19 Криворізької міської
ради Дніпропетровської області,
(вул. Івана Авраменка, 20)
16. 00,
управління праці
та соціального
захисту населення

4
Іванов А. С.

5
Беззубченко В. В.

Іванов А. С.

Беззубченко В. В.

Гугуєва С. В.

Криворотній І. І.

12 листопада – четвер
Всесвітній день якості
1

2
3
4

1

2

Обстеження житла, що зберігається за дітьми-сиротами
та дітьми, позбавленими
батьківського
піклування,
або право власності на яке
мають зазначені діти
Колегія відділу освіти в онлайн-режимі
Онлайн-нарада з керівниками закладів освіти
Засідання адміністративної
комісії

08. 00-16. 30,
територія району

Сироватка І. В.

Криворотній І. І.

09.00,
каб. 306
10.00,
каб. 306
15. 00,
каб. 423

Іванов А. С.

Беззубченко В. В.

Іванов А. С.

Беззубченко В. В.

Посувайло Я. О.

Старовойт В. В.

13 листопада – п’ятниця
Міжнародний день сліпих,
45-та річниця від дня заснування Саксаганського району,
День вшанування Петра Івановича Калнишевського (1691-1803)
Урочистий захід з нагоди 14. 00,
Жильченко Н. М. Дуванова О. М.
відзначення 45-ої річниці міський комуСаксаганського району від нальний заклад
дня його створення
«Палац культури
«Мистецький»
Криворізької міської ради,
(вул. Бикова, 2)
Засідання районної робочої 15. 00,
Артюшина Л. Б. Юрченко В. С.
групи з питань функціону- каб. 320
вання об’єктів бізнесу за на-

4
1

2
прямком: з питань впорядкування роботи ринків району

3

4

5

3

Засідання комісії по вирішенню питань, пов’язаних з
наданням населенню субсидій та державних допомог

15. 00,
управління праці
та соціального
захисту населення

Гугуєва С. В.

Криворотній І. І.

4

Година контролю

За окремим графіком

Керівники
структурних
підрозділів виконкому районної у місті ради

Дуванова О. М.

14 листопада – субота
Всесвітній день боротьби проти діабету
15 листопада – неділя
День працівників сільського господарства,
Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій

1

1

2

1
2

16 листопада – понеділок
День працівників радіо, телебачення та зв’язку,
День морської піхоти,
Міжнародний день толерантності
Апаратна нарада
15. 30,
Дуванова О. М.,
каб. 320
Бурік Т. В.
17 листопада – вівторок
День студента,
Міжнародний день студентів
Засідання комісії з питань 13. 00,
Сироватка І. В.
захисту прав дитини
каб. 210
Засідання міждисциплінар- 14. 00,
ної команди
каб. 210

Сироватка І. В.

18 листопада – середа
День сержанта Збройних сил України
Нарада з керівниками закла- 09. 00,
Мігуша О. О.
дів культури
каб. 320
Онлайн засідання районної 10. 00,
комісії з питань забезпечен- каб. 420
ня своєчасних розрахунків
споживачів за житловокомунальні послуги та енергоносії

Беззубченко В. В.

Беззубченко В. В.

Криворотній І. І.

Беззубченко В. В.

Кравченко О. Ю. Юрченко В. С.

5
1
3

2
3
Засідання виконкому район- 14. 00,
ної у місті ради:
каб. 210

4
Дуванова О. М.,
Бурік Т. В.

5
Беззубченко В. В.

- про стан реалізації в Саксаганському районі енергоефективної політики

Кравченко О. Ю. Юрченко В. С.

19 листопада – четвер
День працівників гідрометеорологічної служби,
День скловиробника
Міжнародний день відмови від паління,
Міжнародний день філософії
1

2

1

Засідання комісії із страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності
Засідання адміністративної
комісії

11. 00,
каб. 214

Шматова В. В.

Дуванова О. М.

15. 00,
каб. 423

Посувайло Я. О.

Старовойт В. В.

20 листопада – п’ятниця
Всесвітній день дитини,
День спільних дій в інтересах дітей
Засідання комісії по вирі- 15. 00,
Гугуєва С. В.
шенню питань, пов’язаних з управління праці
наданням населенню субси- та соціального
дій та державних допомог
захисту населення

Криворотній І. І.

2

Засідання районної робочої 15. 00,
групи з питань функціону- каб. 320
вання об’єктів бізнесу за напрямком: з питань обігу алкогольної і тютюнової продукції

Артюшина Л. Б.

Юрченко В. С.

3

Година контролю

Керівники
структурних
підрозділів виконкому районної у місті ради

Дуванова О. М.

За окремим графіком

21 листопада – субота
День Гідності та Свободи,
День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України,
Всесвітній день телебачення,
Всесвітній день привітань
22 листопада – неділя
1

23 листопада – понеділок
Районна комісія з питань забезпе- 10. 00,
Кравченко О. Ю. Юрченко В. С.
чення погашення суб’єктами гос- каб. 320
подарювання заборгованості по

6
1

2

3

2
3
бюджету, державних цільових фондів та із заробітної плати
Засідання робочої групи що- 10. 00,
до надходжень плати за зем- каб. 317
лю
Апаратна нарада
15. 30,
каб. 320

4

5

Богданова І. В.

Старовойт В. В.

Дуванова О. М.,
Бурік Т. В.

Беззубченко В. В.

24 листопада – вівторок

1

2

1

2

1

2

25 листопада – середа
Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками
Засідання спостережної ко- 15. 30,
Гугуєва С. В.
Криворотній І. І.
місії виконкому районної у управління праці
місті ради
та соціального
захисту населення
Засідання комісії з питань 16. 00,
Гугуєва С. В.
Криворотній І. І.
опікунської ради виконкому управління праці
районної у місті ради з пи- та соціального
тань захисту прав недієздат- захисту населенних або обмежено дієздат- ня
них громадян
26 листопада – четвер
Всесвітній день інформації
Обстеження житла, що збері- 08. 00-16. 30,
Сироватка І. В.
гається за дітьми-сиротами територія району
та дітьми, позбавленими
батьківського
піклування,
або право власності на яке
мають зазначені діти
Засідання адміністративної 15. 00,
Посувайло Я. О.
комісії
каб. 423
27 листопада – п’ятниця
Святкування 35-річчя кому- 14.00,
Іванов А. С.
нального закладу «Дошкіль- комунальний заний навчальний заклад (яс- клад «Дошкільла – садок) № 32» Криворі- ний навчальний
зької міської ради
заклад (ясла –
садок) № 32»
Криворізької
міської ради ,
(вул. Володимира Великого, 29а)
Засідання районної робочої 15. 00,
Артюшина Л. Б.
групи з питань функціону- каб. 320
вання об’єктів бізнесу за напрямком: легалізація трудових відносин у сфері підприємництва

Криворотній І. І.

Старовойт В. В.

Беззубченко В. В.

Юрченко В. С.

7
1
3

2
Засідання комісії по вирішенню питань, пов’язаних з
наданням населенню субсидій та державних допомог

4

Година контролю

1

2

3
15. 00,
управління праці
та соціального
захисту населення
За окремим графіком

4
Гугуєва С. В.

Керівники
структурних
підрозділів виконкому районної у місті ради
28 листопада – субота
День пам’яті жертв голодоморів
29 листопада – неділя
30 листопада – понеділок
Міжнародний день захисту інформації
Засідання комісії із страху- 11. 00,
Шматова В. В.
вання у зв’язку з тимчасовою каб. 214
втратою працездатності
Апаратна нарада
15. 30,
Дуванова О. М.,
каб. 320
Бурік Т. В.

5
Криворотній І. І.

Дуванова О. М.

Дуванова О. М.
Беззубченко В. В.

За окремими планами проводяться:
1. Рейдові заходи:
- «Діти вулиці» (03.11.2020 (вул. Катеринівська, Тесленка), 10.11.2020 (вул. Космонавтів), 17.11.2020 (вул. Паркова), 24.11.2020 (вул. Льотчиків, Упіта), Сироватка І. В.);
- проведення єдиних профілактичних днів по роботі з неповнолітніми (щосереди, Сироватка І. В.);
- обстеження об’єктів нерухомого майна щодо наявності правоустановчих документів на землю (при необхідності, територія району, Богданова І. В.).
2. Організаційне забезпечення роботи комісій:
- сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації (за потреби, Жильченко Н. М.);
- для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (за потреби, Гугуєва С. В.);
- щодо розгляду заяв деяких категорій осіб на виплату грошової компенсації (за
потреби, Гугуєва С. В.);
- щодо розгляду питань про звільнення громадян від оплати за соціальні послуги, надані комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» Криворізької міської
ради (у разі необхідності, Гугуєва С. В.);

8
- по вирішенню питань, пов'язаних з наданням одноразової грошової допомоги
особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам (при фінансуванні,
Гугуєва С. В.);
- по формуванню пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа (за потреби, Гугуєва С. В.);
- з ліквідації комунального підприємства «Криворізька косметологічна лікарня»
(протягом місяця, каб. 420, Кравченко О. Ю.);
- для вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок і додержання громадянами правил добросусідства (при наявності звернень, каб. 317, Богданова І. В.);
- з упорядкування розміщення тимчасових об’єктів для здійснення підприємницької діяльності (при необхідності, Богданова І. В.);
- з питань забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або у
відставку (у разі потреби, каб. 411, Толкачов А. А.);
- із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, розташованих на території району (у разі потреби, каб. 411, Толкачов А. А.);
- районної комісії з розподілу та надання житлових приміщень у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщеним особам (за потреби, каб. 411, Толкачов А. А.);
- громадської комісії з житлових питань (за потреби, каб. 411, Толкачов А. А.);
- постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами (у разі
потреби, каб. 320, Толкачов А. А.);
- районної комісії з питань евакуації (у разі необхідності, але не рідше, ніж раз
на півріччя, Стєннікова Г. В.);
- з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (у разі необхідності, але не рідше, ніж раз у квартал, Стєннікова Г. В.).
3. Засідання робочих груп:
- щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового
контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів (у разі потреби, Шматкова Л. Г.);
- по попередньому розгляду особових справ мешканців району для вирішення
питання поселення їх до комунальних установ «Будинок милосердя» та «Будинок милосердя «Затишок» (у разі необхідності, Гугуєва С. В.);
- щодо перевірки правомірності взяття та перебування на обліку внутрішньо
переміщених осіб (за потреби, Гугуєва С. В.).
4. Засідання:
- конкурсної комісії (за строками опублікованих оголошень, каб. 320, Шматова В. В.);
- організаційного комітету з питань заохочення керівників органів самоорганізації населення Саксаганського району (за потреби, Жильченко Н. М.);
- районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення (щоквартально,
Гугуєва С. В.);
- комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (щоквартально, Гугуєва С. В.);
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- комісії районної ради з питань реабілітації жертв політичних репресій на Україні (щоквартально, Гугуєва С. В.);
- районного штабу з підготовки житлового фонду об`єктів соцкультпобуту та
комунального призначення до експлуатації в осінньо-зимовий період 2020-2021 років
(за потреби, каб. 320, Толкачов А. А.);
- районної наглядової ради у сфері розподілу соціального житла (за потреби,
каб. 411, Толкачов А. А.).
5. Заходи у районі:
- цикл культурно-мистецьких заходів до Дня української писемності та мови
(09.11.2020, заклади культури району, в онлайн режимі, Мігуша О. О.);
- цикл культурно-мистецьких заходів до Всеукраїнського дня працівників культури
та майстрів народного мистецтва (09.11.2020, заклади культури району, в онлайн режимі, Мігуша О. О.);
- цикл культурно-мистецьких заходів до 45-річчя від дня заснування Саксаганського району (13.11.2020, заклади культури району, в онлайн режимі, Мігуша О. О.);
- цикл культурно-мистецьких заходів до Дня Гідності та свободи (21.11.2020,
заклади культури району, в онлайн режимі, Мігуша О. О.);
- цикл культурно-мистецьких заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів
(28.11.2020, заклади культури району, в онлайн режимі, Мігуша О. О.);
- заходи до Дня спільних дій в інтересах дітей (за окремим графіком, Сироватка І. В.).
6. Інше:
- огляд-об’їзд пам’яток історії та культури Саксаганського району (20.11.2020,
по району, Мігуша О. О.);
- організація та проведення бесіди спільно з інспекторами полку патрульної поліції в місті Кривий Ріг Управління патрульної поліції Національної поліції України
бесіди «Стоп булінг» (ІІ декада листопада, Сироватка І. В.);
- перевірка правильності нарахування і виплати заробітної плати працівникам
комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) у Саксаганському районі» Криворізької міської ради (протягом
місяця, Шматкова Л. Г.);
- проведення тренування тимчасових районних органів з питань евакуації (за
окремим графіком, Стєннікова Г. В.).
Примітка. Проведення заходів планується з дотриманням карантинних правил, санітарно-гігієнічних вимог, формат заходів може змінюватись залежно від епідемічної ситуації.

