КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних заходів виконкому Саксаганської
районної у місті ради на січень 2021 року
№
з/п

Назва заходів

Час, місце
проведення

1

2

3

Здійснюють
проведення,
Підготовку
контроль
4
5

01 січня - п’ятниця (вихідний день)
Новий рік,
Всесвітній день миру
02 січня – субота
03 січня – неділя
1

Апаратна нарада

2

Оприлюднення на офіційному вебсайті виконкому районної у місті ради проєктів
рішень, що будуть винесені
на розгляд виконкому районної у місті ради у січні
2021 року

1

2
3

4

1
2

04 січня – понеділок
13. 00,
Жильченко Н. М.,
каб. 210
Бурік Т. В.
За Регламентом
Веселов К. І.
виконкому
районної у місті
ради

05 січня – вівторок
Онлайн засідання комітету з 10. 00,
Алєка І. А.
фізичної культури та спорту каб. 109

Старовойт В. В.
Жильченко Н. М.

Нагній А. В.

Засідання комісії з питань
захисту прав дитини
Рейд-перевірка районної комісії з метою впорядкування
обігу продукції сексуального
чи еротичного характеру

13. 00,
Сироватка І. В.
каб. 210
14. 00,
Мігуша О. О.
територія району

Старовойт В. В.

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

15. 00,
Гугуєва С. В.
управління праці
та соціального
захисту населення

Сімоник Т. Ю.

06 січня – середа
Кривий Ріг віднесено до розряду міст
Нарада з керівниками закла- 09. 00,
Мігуша О. О.
дів культури
каб. 320
Методично-консультаційний 10. 00-16 30,
Лук’янченко І. В.
день для відповідальних каб. 201
працівників органів, які відповідно до Закону України

Нагній А. В.

Нагній А. В.
Жильченко Н. М.

1

3

2

2
3
4
«Про Державний реєстр виборців» подають відомості про
виборців
Огляд-об’їзд пам’яток історії 14. 00,
Мігуша О. О.
та культури Саксаганського територія району
району
07 січня – четвер (вихідний день)
Різдво Христове
(за юліанським календарем)

5

Нагній А. В.

08 січня – п’ятниця (вихідний день)
09 січня – субота

1

2

1

2

1

2

3

10 січня – неділя
11 січня – понеділок
Засідання комісії із страху- 11. 00,
Шматова В. В.
вання у зв’язку з тимчасовою каб. 214
втратою працездатності
Апаратна нарада
13. 00,
Жильченко Н. М.,
каб. 210
Бурік Т. В.
12 січня – вівторок
13 січня – середа
Онлайн нарада із заступ- 14.00,
Іванов А. С.
никами директорів шкіл з Криворізька
виховної роботи
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 19 Криворізької міської
ради Дніпропетровської області,
(вул. Івана Авраменка, 20)
Засідання комісії з питань 16. 00,
Гугуєва С. В.
опікунської ради виконкому управління праці
районної у місті ради з пи- та соціального
тань захисту прав недієздат- захисту насених або обмежено дієздатних лення
громадян
14 січня – четвер
Обрізання Господнє
Онлайн нарада з керівниками 09.00,
Іванов А. С.
дошкільних навчальних за- каб. 306
кладів
Онлайн нарада з керівниками 11.00,
Іванов А. С.
закладів загальної середньої каб. 306
та позашкільної освіти
Нарада з заступниками ди- 14. 00,
Волинкіна С. М.
ректорів з навчально-вихов- каб. 121
ної роботи закладів вищої та
професійно-технічної освіти
району

Жильченко Н. М.

Старовойт В. В.

Нагній А. В.

Сімоник Т. Ю.

Нагній А. В.

Нагній А. В.

Нагній А. В.

1
4

1

3

2
Засідання
комісії

3

адміністративної 15. 00,
каб. 423

4
Посувайло Я. О.

5
Заступник голови районної у
місті ради з питань діяльності
виконавчих органів ради

15 січня – п’ятниця
Оперативна нарада при ке- 09. 00,
Цилінська І. Є.,
Жильченко Н. М.
руючій справами виконкому каб. 214
Бурік Т. В.,
районної у місті ради
Веселов К. І.,
Лук’янченко І. В.,
Порохнява Н. В.,
Чайка Л. Б.,
Шматова В. В.

2

Районна комісія з питань 15. 00,
співпраці влади та бізнесу
каб. 320

Артюшина Л. Б.

Юрченко В. С.

3

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

Гугуєва С. В.

Сімоник Т. Ю.

Керівники структурних підрозділів виконкому
районної у місті
ради

Жильченко Н. М.

4

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

16 січня – субота (робочий день за 08 січня)
17 січня – неділя
18 січня – понеділок
13. 00,
Жильченко Н. М.,
каб. 210
Бурік Т. В.

1

Апаратна нарада

1

19 січня – вівторок
Богоявлення Господнє.
Хрещення Господнє
Засідання комісії з питань 13. 00,
Сироватка І. В.
захисту прав дитини
каб. 210
Засідання міждисциплінарної 14. 00,
Сироватка І. В.
команди
каб. 210

2

1
2

20 січня – середа
Нарада з керівниками закла- 09. 00,
Мігуша О. О.
дів культури
каб. 320
Онлайн засідання районної комісії з 10. 00,
Завідуючий віддіпитань забезпечення своєчасних каб. 420
лом економіки та
розрахунків споживачів за житлопромисловості
во-комунальні послуги та енергоносії

Старовойт В. В.

Старовойт В. В.
Нагній А .В.

Нагній А. В.
Бершадський В. В.

1
3

4

2
3
Засідання виконкому район- 14. 00,
ної у місті ради:
каб. 320

4
Жильченко Н. М.,
Бурік Т. В.

5
Старовойт В. В.

- питання, винесені на розгляд
структурними підрозділами виконкому районної у місті ради
1

2

1

2

3

4

5

21 січня – четвер
Засідання комісії із страху- 11. 00,
Шматова В. В.
вання у зв’язку з тимчасовою каб. 214
втратою працездатності
Засідання адміністративної 15. 00,
Посувайло Я. О.
комісії
каб. 423

22 січня – п’ятниця
День Соборності України
Оперативна нарада при ке- 09. 00,
Цилінська І. Є.,
руючій справами виконкому каб. 214
Бурік Т. В.,
районної у місті ради
Веселов К. І.,
Лук’янченко І. В.,
Порохнява Н. В.,
Чайка Л. Б.,
Шматова В. В.
Нарада з відповідальними 14. 00,
Стєннікова Г. В.
посадовими особами з пи- каб. 320
тань цивільного захисту підприємств, установ, закладів
району
Засідання районної робочої 15. 00,
Артюшина Л. Б.
групи з питань функціону- каб. 320
вання об’єктів бізнесу за напрямком: з питань обігу алкогольної і тютюнової продукції
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
Година контролю
За окремим гра- Керівники струкфіком
турних підрозділів виконкому
районної у місті
ради

Жильченко Н. М.

Заступник голови
районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

Жильченко Н. М.

Заступник голови
районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради
Юрченко В. С.

Сімоник Т. Ю.

Жильченко Н. М.

23 січня – субота
24 січня – неділя
День зовнішньої розвідки України
1

25 січня – понеділок
Засідання робочої групи що- 10. 00,
Богданова І. В.

Заступник голови

5

1

2
3
до надходжень плати за зем- каб. 207
лю

2

Апаратна нарада

13. 00,
каб. 210

4

Жильченко Н. М.,
Бурік Т. В.

5
районної у місті
ради з питань діяльності виконавчих
органів ради
Старовойт В. В.

26 січня – вівторок
Міжнародний день митника

1

2

3

1

2

1

27 січня – середа
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
Районна комісія з питань забезпе- 10. 00,
Завідуючий віддічення погашення суб’єктами гос- каб. 320
лом економіки та
подарювання заборгованості по
промисловості
бюджету, державних цільових фондів та із заробітної плати
Засідання спостережної ко- 15. 30,
Гугуєва С. В.
місії виконкому районної у управління праці
місті ради
та соціального
захисту населення
Засідання комісії з питань 16. 00,
Гугуєва С. В.
опікунської ради виконкому управління праці
районної у місті ради з пи- та соціального
тань захисту прав недієздат- захисту насених або обмежено дієздатних лення
громадян
28 січня – четвер
Онлайн нарада з відповіда- 14.00,
Іванов А. С.
льними за охорону праці в Криворізька
закладах освіти району
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 72 Криворізької міської
ради Дніпропетровської області,
(вул. Катеринівська, 8а)
Засідання
комісії

адміністративної 15. 00,
каб. 423

Посувайло Я. О.

29 січня – п’ятниця
День пам’яті героїв Крут (103 роки бою під Крутами)
Оперативна нарада при ке- 09. 00,
Цилінська І. Є.,
руючій справами виконкому каб. 214
Бурік Т. В.,
районної у місті ради
Веселов К. І.,
Лук’янченко І. В.,

Бершадський В. В.

Сімоник Т. Ю.

Сімоник Т. Ю.

Нагній А. В.

Заступник голови районної у
місті ради з питань діяльності
виконавчих органів ради

Жильченко Н. М.

6

1

2

2

Засідання комісії із страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності
Засідання районної робочої
групи з питань функціонування об’єктів бізнесу за напрямком: легалізація трудових відносин у сфері підприємництва

11. 00,
каб. 214

4

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

5

Година контролю

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

3

3

15. 00,
каб. 320

4
Порохнява Н. В.,
Чайка Л. Б.,
Шматова В. В.
Шматова В. В.

5

Жильченко Н. М.

Артюшина Л. Б.

Юрченко В. С.

Сімоник Т. Ю.

Жильченко Н. М.

30 січня – субота
31 січня – неділя

За окремими планами проводяться:
1. Рейдові заходи:
- «Діти вулиці» (05.01.2021 (вул. Павла Глазового), 12.01.2021 (район магазинів
«Метро» та «Епіцентр К»), 19.01.2021 (бульвар Вечірній), 26.01.2021 (м-н Сонячний), 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, Цилінська І. Є.);
- 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.);

1

2

7

3

4

5

- по вирішенню питань, пов'язаних з наданням одноразової грошової допомоги
особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам (при фінансуванні,
Гугуєва С. В.);
- з ліквідації комунального підприємства «Криворізька косметологічна лікарня»
(протягом місяця, каб. 420, завідуючий відділом економіки та промисловості);
- для вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок і додержання громадянами правил добросусідства (при наявності звернень, каб. 207, 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:
- 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, Цилінська І. Є.);
- 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.);
- 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.).
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5. Заходи у районі:
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- цикл культурно-мистецьких заходів до Новорічних та різдвяних свят
(02-13.01.2021, заклади культури району, в онлайн режимі, Мігуша О. О.);
- покладання квітів з нагоди відзначення Дня Соборності України до меморіальних дошок встановлених на честь воїнів, які загинули під час проведення антитерористичної операції (22. 01. 2021, за окремим графіком, територія району,
Цилінська І. Є.);
- заходи до Дня Соборності України в закладах освіти району (22.01.2021, за
окремим графіком, Іванов А. С.);
- цикл культурно-мистецьких заходів до Дня Соборності України (22.01.2021,
заклади культури району, в онлайн режимі, Мігуша О. О.);
- заходи до Дня пам’яті Героїв Крут в закладах освіти району (29.01.2021, за
окремим графіком, Іванов А. С.);
- цикл культурно-мистецьких заходів до Дня пам’яті Героїв Крут (29.01.2021,
заклади культури району, в онлайн режимі, Мігуша О. О.);
- організація та проведення різдвяних заходів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах (за окремим графіком, Сироватка І. В.).
Примітка. Проведення заходів планується з дотриманням карантинних правил, санітарно-гігієнічних вимог, формат заходів може змінюватись залежно від епідемічної ситуації.
Завідуюча організаційним відділом

Ірина Цилінська

