КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних заходів виконкому Саксаганської
районної у місті ради на квітень 2021 року
№
з/
п
1

1

2

1

2

Назва заходів

Час, місце
проведення

2

3

Здійснюють
проведення,
Підготовку
контроль
4
5

01 квітня – четвер
День сміху,
Міжнародний день птахів
Засідання комітету з фізичної 10. 00,
Цвіркун Д. В.
культури та спорту
каб. 102
Засідання комісії із страхування 11. 00,
у зв’язку з тимчасовою втратою каб. 214
працездатності

Шматова В. В.

Нагній А. В.
Жильченко Н. М.

02 квітня – п’ятниця
Міжнародний день дитячої книги,
Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму
Оперативна нарада при керую- 09. 00,
Цилінська І. Є.,
Жильченко Н. М.
чій справами виконкому район- каб. 214
Бурік Т. В.,
ної у місті ради
Веселов К. І.,
Шматко К. В.,
Посувайло Я. О.,
Чайка Л. Б.
Оперативна нарада при заступ- 10.00,
Шатохіна М. С.,
Бершадський В. В.
нику голови районної у місті каб. 418
Богданова І. В.
ради з питань діяльності виконавчих органів ради

3

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

Начальник управління праці та соціального захисту
населення

Сімоник Т. Ю.

4

Оперативна нарада при заступ- 16.00,
нику голови районної у місті каб. 416
ради з питань діяльності виконавчих органів ради

Стєннікова Г. В.

Криворотній І. І.

5

Година контролю

Керівники структурних підрозділів виконкому
районної у місті
ради

Жильченко Н. М.

15. 00,
управління праці
та соціального
захисту населення

За окремим графіком

03 квітня – субота
04 квітня – неділя

1

2

2
3
4
День створення НАТО (1949 рік),
Міжнародний день Інтернету,
День геолога

1

Апаратна нарада

2

Оперативна нарада при заступнику голови районної у місті
ради з питань діяльності виконавчих органів ради

3

Оперативна нарада при заступнику голови районної у місті
ради

5

05 квітня – понеділок
11. 00,
Жильченко Н. М., Старовойт В. В.
каб. 210
Шматко К. В.
15. 00,
Начальник відділу Нагній А. В.
каб. 303
освіти,
Мігуша О. О.,
Цвіркун Д. В.,
Сироватка І. В.,
Волинкіна С. М.
16.00,
Артюшина Л. Б.
Яровий Б. Ю.
каб. 315
06 квітня – вівторок

1

2
3

4

1
2
3
4
5

Оперативна нарада при заступнику голови районної у місті
ради з питань діяльності виконавчих органів ради
Засідання адміністративної комісії
Рейд-перевірка районної комісії
з метою впорядкування обігу
продукції сексуального чи еротичного характеру
Засідання комісії з питань опікунської
ради
виконкому
районної у місті ради з питань
захисту прав недієздатних або
обмежено дієздатних громадян

08. 30,
управління праці
та соціального
захисту населення
10. 00,
каб. 423
14. 00,
територія району

Начальник управ- Сімоник Т. Ю.
ління праці та соціального захисту населення
Посувайло Я. О.
Жильченко Н. М.

16. 00,
управління праці
та соціального
захисту населення

Начальник управ- Сімоник Т. Ю.
ління праці та соціального захисту населення

Мігуша О. О.

07 квітня – середа
Благовіщення Пресвятої Богородиці,
Всесвітній день здоров’я
Нарада з керівниками закладів 09. 00,
Мігуша О. О.
культури
каб. 101
Засідання комісії з питань за- 13. 00,
Сироватка І. В.
хисту прав дитини
каб. 210
Засідання міждисциплінарної 14. 00,
Сироватка І. В.
команди
каб. 101
Нарада з заступниками дирек- 15.00,
Начальник відділу
торів шкіл з виховної роботи
каб. 210
освіти
Інформаційна зустріч з дітьми 15. 00,
Сироватка І. В.
на тему: «Профілактика негати- комунальний завних проявів у дитячому сере- клад освіти «Кридовищі»
ворізький ліцейінтернат з посиленою військово-

Нагній А. В.

Нагній А. В.
Старовойт В. В.
Нагній А .В.
Нагній А. В.
Нагній А .В.

1

2

6

Оприлюднення на офіційному
вебсайті виконкому рай-онної у
місті ради проєктів рішень, що
будуть винесені на розгляд виконкому районної у місті ради у
квітні 2021 року

1

2

1

2

3
4

5

6

3
3
4
фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради»,
(вул. Ярослава
Мудрого, 81)
За Регламентом
Веселов К. І.
виконкому
районної у місті
ради

08 квітня – четвер
Обстеження житла, що зберіга- 08. 00-16. 30,
Сироватка І. В.
ється за дітьми-сиротами та територія району
дітьми, позбавленими батьківського піклування, або право
власності на яке мають зазначені діти
Засідання Центру національно- 09. 00,
Волинкіна С. М.
патріотичного виховання дітей і каб. 303
молоді
09 квітня – п’ятниця
Оперативна нарада при керую- 09. 00,
Цилінська І. Є.,
чій справами виконкому район- каб. 214
Бурік Т. В.,
ної у місті ради
Веселов К. І.,
Шматко К. В.,
Посувайло Я. О.,
Чайка Л. Б.
Оперативна нарада при заступ- 10.00,
Шатохіна М. С.,
нику голови районної у місті каб. 418
Богданова І. В.
ради з питань діяльності виконавчих органів ради
Нарада з головами органів са13. 00,
Цилінська І. Є.,
моорганізації населення району каб. 210
Толкачов А. А.
Нарада з керівниками об’єднань 15. 00,
Толкачов А. А.,
співвласників багатоквартирних каб. 210
Цилінська І. Є.
будинків, житлово-будівельних
кооперативів району
Засідання комісії по вирішенню 15. 00,
Начальник управпитань, пов’язаних з наданням управління праці
ління праці та сонаселенню субсидій та держав- та соціального
ціального захисту
них допомог
захисту населення населення
Оперативна нарада при заступ- 16.00,
Стєннікова Г. В.
нику голови районної у місті каб. 416
ради з питань діяльності виконавчих органів ради

5

Жильченко Н. М.

Нагній А. В.

Нагній А. В.

Жильченко Н. М.

Бершадський В. В.

Жильченко Н. М.
Старовойт В. В.

Сімоник Т. Ю.

Криворотній І. І.

1
7

2
Година контролю

4
3
За окремим графіком

4
Керівники структурних підрозділів виконкому
районної у місті
ради

5
Жильченко Н. М.

10 квітня – субота
11 квітня – неділя
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

1

2
3

4

1

2

12 квітня – понеділок
День працівників ракетно-космічної галузі України,
Всесвітній день авіації і космонавтики,
Міжнародний день польоту людини в космос
Засідання комісії із страхування 10. 00,
Шматова В. В.
у зв’язку з тимчасовою втратою каб. 214
працездатності
Апаратна нарада
11. 00,
Жильченко Н. М.,
каб. 210
Шматко К. В.
Оперативна нарада при заступ- 15. 00,
Начальник відділу
нику голови районної у місті каб. 303
освіти,
ради з питань діяльності викоМігуша О. О.,
навчих органів ради
Цвіркун Д. В.,
Сироватка І. В.,
Волинкіна С. М.
Оперативна нарада при заступ- 16.00,
Артюшина Л. Б.
нику голови районної у місті каб. 315
ради
Оперативна нарада при заступнику голови районної у місті
ради з питань діяльності виконавчих органів ради
Засідання адміністративної комісії

Жильченко Н. М.
Старовойт В. В.
Нагній А. В.

Яровий Б. Ю.

13 квітня – вівторок
08. 30,
Начальник управ- Сімоник Т. Ю.
управління праці
ління праці та соціта соціального
ального захисту назахисту населення селення
10. 00,
Посувайло Я. О.
Жильченко Н. М.
каб. 423
14 квітня – середа

1

2

Районна комісія з питань забезпечення
своєчасних розрахунків споживачів за
житлово-комунальні послуги та енергоносії
Фізкультурно-патріотичний фестиваль «Козацький гарт»

10. 00,
каб. 420

Шатохіна М. С.

Бершадський В. В.

13. 00,
Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№ 118 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області,

Цвіркун Д. В.

Нагній А. В.

1

5
3
(м-н Сонячний,1)

2

4

5

1

15 квітня – четвер
Всесвітній день культури
Нарада з керівниками закладів 09.00,
Начальник відділу Нагній А. В.
загальної середньої та позаш- каб. 210
освіти
кільної освіти

2

Нарада з заступниками дирек- 11.00,
торів шкіл з виховної роботи
каб. 210

Начальник відділу Нагній А. В.
освіти

16 квітня – п’ятниця
1

Оперативна нарада при керую- 09. 00,
чій справами виконкому район- каб. 214
ної у місті ради

2

Оперативна нарада при заступнику голови районної у місті
ради з питань діяльності виконавчих органів ради
Засідання районної робочої комісії з питань співпраці влади і
бізнесу
Засідання комісії по вирішенню
питань, пов’язаних з наданням
населенню субсидій та державних допомог
Оперативна нарада при заступнику голови районної у місті
ради з питань діяльності виконавчих органів ради
Година контролю

3

4

5

6

Цилінська І. Є.,
Бурік Т. В.,
Веселов К. І.,
Шматко К. В.,
Посувайло Я. О.,
Чайка Л. Б.
Шатохіна М. С.,
Богданова І. В.

Жильченко Н. М.

15. 00,
каб. 407

Артюшина Л. Б.

Яровий Б. Ю.

15. 00,
управління праці
та соціального
захисту населення
16.00,
каб. 416

Начальник управління праці та соціального захисту
населення
Стєннікова Г. В.

Сімоник Т. Ю.

За окремим графіком

Керівники структурних підрозділів виконкому
районної у місті
ради

Жильченко Н. М.

10.00,
каб. 418

Бершадський В. В.

Криворотній І. І.

17 квітня – субота
День пожежної охорони,
Всесвітній день боротьби з гемофілією,
День довкілля
18 квітня – неділя
День пам’яток історії та культури,
Міжнародний день пам’яток і визначних місць,
Дні заповідників і національних парків (18-22 квітня)

1 Апаратна нарада

19 квітня – понеділок
11. 00,
Жильченко Н. М.,

Старовойт В. В.

1

6
3

2

каб. 210
2 Нарада з відповідальними поса- 14. 00,
довими особами з питань циві- каб. 320
льного захисту підприємств,
установ, закладів району
3 Оперативна нарада при заступ- 15. 00,
нику голови районної у місті каб. 303
ради з питань діяльності виконавчих органів ради
4 Оперативна нарада при заступ- 16.00,
нику голови районної у місті каб. 315
ради
1 Оперативна нарада при заступнику голови районної у місті
ради з питань діяльності виконавчих органів ради
2 Засідання адміністративної комісії
3 Засідання комісії з питань захисту прав дитини
4 Засідання міждисциплінарної
команди

4
Шматко К. В.
Стєннікова Г. В.

5
Криворотній І. І.

Начальник відділу Нагній А. В.
освіти,
Мігуша О. О.,
Цвіркун Д. В.,
Сироватка І. В.,
Волинкіна С. М.
Артюшина Л. Б.
Яровий Б. Ю.

20 квітня – вівторок
08. 30,
Начальник управуправління праці
ління праці та соціта соціального
ального захисту назахисту населення селення
10. 00,
Посувайло Я. О.
каб. 423
13. 00,
Сироватка І. В.
каб. 210
14. 00,
Сироватка І. В.
каб. 210

Сімоник Т. Ю.

Жильченко Н. М.
Старовойт В. В.
Нагній А .В.

21 квітня – середа
1
2

3

4

Нарада з керівниками закладів
культури
Районна комісія з питань забезпечення
погашення суб’єктами господарювання заборгованості по бюджету, державних цільових фондів та із заробітної
плати
Засідання виконкому районної
у місті ради:
- про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери
та комунального призначення
до роботи в осінньо-зимовий
період 2021-2022 років
Інформаційна зустріч з дітьми
на тему: «Профілактика негативних проявів у дитячому середовищі»

09. 00,
каб. 101
10. 00,
каб. 420

Мігуша О. О.

Нагній А. В.

Шатохіна М. С.

Бершадський В. В.

14. 00,
каб. 210

Жильченко Н. М.,
Толкачов А. А.

Старовойт В. В.

14. 00,
Сироватка І. В.
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 41 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області,

Нагній А .В.

1

1

2

3

4

2

7
3
(вул. Співдружності, 44а)

4

22 квітня – четвер
Міжнародний день Землі
Обстеження житла, що зберіга- 08. 00-16. 30,
Сироватка І. В.
ється за дітьми-сиротами та територія району
дітьми, позбавленими батьківського піклування, або право
власності на яке мають зазначені діти
Засідання комісії із страхування 11. 00,
Шматова В. В.
у зв’язку з тимчасовою втратою каб. 214
працездатності
Районні змагання «Старти на- 13. 00,
Цвіркун Д. В.
дій» серед школярів за програ- Криворізька спемою спортивних ігор «Олімпій- ціалізована шкоські надії»
ла І-ІІІ ступенів
№ 118 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області,
(м-н Сонячний,1)
Привітання головою Саксаган- 14. 00,
Мігуша О. О.
ської районної у місті ради лау- 15. 00
реатів І відбіркового туру рай- каб. 210
онного огляду-конкурсу в рамках фестивалю народної творчості «Весна Рудани»

5

Нагній А. В.

Жильченко Н. М.
Нагній А. В.

Нагній А. В.

23 квітня – п’ятниця
Всеукраїнський день психолога,
Всесвітній день книги й авторського права
1

Інформаційна зустріч з питань 08 30,
попередження негативних про- Криворізький
явів у молодіжному середовищі професійний транспортнометалургійний
ліцей,
(вул. Івана Авраменка, 25)

Волинкіна С. М.

Нагній А. В.

2

Оперативна нарада при керую- 09. 00,
чій справами виконкому район- каб. 214
ної у місті ради

Жильченко Н. М.

3

Оперативна нарада при заступ- 10.00,
нику голови районної у місті каб. 418

Цилінська І. Є.,
Бурік Т. В.,
Веселов К. І.,
Шматко К. В.,
Посувайло Я. О.,
Чайка Л. Б.
Шатохіна М. С.,
Богданова І. В.

Бершадський В. В.

8
3

1

2
ради з питань діяльності виконавчих органів ради

4

Навчання депутатів районної у
місті ради VІІІ скликання
Засідання районної робочої
групи з питань функціонування
об’єктів бізнесу за напрямком: з
питань обігу алкогольної і тютюнової продукції

10.00,
каб. 210
15. 00,
каб. 407

Цилінська І. Є.

Яровий Б. Ю.

Артюшина Л. Б.

Яровий Б. Ю.

6

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

15. 00,
управління праці
та соціального
захисту населення

Начальник управління праці та соціального захисту
населення

Сімоник Т. Ю.

7

Оперативна нарада при заступ- 16.00,
нику голови районної у місті каб. 416
ради з питань діяльності виконавчих органів ради

Стєннікова Г. В.

Криворотній І. І.

8

Година контролю

Керівники структурних підрозділів виконкому
районної у місті
ради

Жильченко Н. М.

5

За окремим графіком

4

5

24 квітня – субота
Міжнародний день солідарності молоді
25 квітня – неділя
Вхід Господній у Єрусалим. Вербна неділя,
Всесвітній день поріднених міст

1

2
3

4

26 квітня – понеділок
День чорнобильської трагедії (1986 рік),
Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф,
Міжнародний день інтелектуальної власності
Засідання робочої групи щодо 10. 00,
Богданова І. В.
Бершадський В. В.
надходжень плати за землю
каб. 207
Апаратна нарада

11. 00,
каб. 210
Оперативна нарада при засту- 15. 00,
пнику голови районної у місті каб. 303
ради з питань діяльності виконавчих органів ради
Оперативна нарада при засту- 16.00,
пнику голови районної у місті каб. 315

Жильченко Н. М., Старовойт В. В.
Шматко К. В.
Начальник відділу Нагній А. В.
освіти,
Мігуша О. О.,
Цвіркун Д. В.,
Сироватка І. В.,
Волинкіна С. М.
Артюшина Л. Б.
Яровий Б. Ю.

1

9
3

2

4

5

ради
27 квітня – вівторок
1

2

Оперативна нарада при заступнику голови районної у місті
ради з питань діяльності виконавчих органів ради
Засідання
адміністративної
комісії

08. 30,
управління праці
та соціального
захисту населення
10. 00,
каб. 423

Начальник управ- Сімоник Т. Ю.
ління праці та соціального захисту населення
Посувайло Я. О.
Жильченко Н. М.

28 квітня – середа
День охорони праці,
Всесвітній день охорони праці,
Міжнародний день секретаря
1 Засідання спостережної комісії 15. 30,
Начальник управ- Сімоник Т. Ю.
виконкому районної у місті ра- управління праці
ління праці та соціди
та соціального за- ального захисту
хисту населення
населення
29 квітня – четвер
Міжнародний день танцю
1 Огляд-об’їзд пам’яток історії та 14. 00,
Мігуша О. О.
культури Саксаганського райо- територія району
ну
30 квітня – п’ятниця
Міжнародний день джазу,
День прикордонника
1 Оперативна нарада при керую- 09. 00,
Цилінська І. Є.,
чій справами виконкому район- каб. 214
Бурік Т. В.,
ної у місті ради
Веселов К. І.,,
Шматко К. В.,
Посувайло Я. О.,
Чайка Л. Б.

Нагній А. В.

Жильченко Н. М.

2 Зустріч-семінар для
опіку- 14. 00,
нів/піклувальників з питань оп- каб. 101
лати спожитих послуг

Сироватка І. В.

Нагній А. В.

3 Засідання районної робочої 15. 00,
групи з питань функціонування каб. 407
об’єктів бізнесу за напрямком:
легалізація трудових відносин у
сфері підприємництва

Артюшина Л. Б.

Яровий Б. Ю.

4 Засідання комісії по вирішенню
питань, пов’язаних з наданням
населенню субсидій та державних допомог
5 Оперативна нарада при заступнику голови районної у місті
ради з питань діяльності виконавчих органів ради

Начальник управління праці та соціального захисту
населення
Стєннікова Г. В.

Сімоник Т. Ю.

15. 00,
управління праці
та соціального захисту населення
16.00,
каб. 416

Криворотній І. І.

1
2
6 Година контролю

10
3
За окремим графіком

4
Керівники структурних підрозділів виконкому
районної у місті
ради

5
Жильченко Н. М.

За окремими планами проводяться:
1. Рейдові заходи:
- «Діти вулиці» (06.04.2021 (вул. Харцизька, Качалова), 13.04.2021 (вул. Генерала
Радієвського, Космонавтів), 20.04.2021 (зупиночний комплекс готель «Київ»),
27.04.2021 (бульвар Вечірній), 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,
начальник управління праці та соціального захисту населення);
- щодо розгляду заяв деяких категорій осіб на виплату грошової компенсації (за
потреби, начальник управління праці та соціального захисту населення);
- 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, начальник управління праці та соціального захисту населення);
- щодо розгляду питань із встановленням диференційованої плати за соціальні послуги, надані комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» Криворізької міської ради
(у разі необхідності, начальник управління праці та соціального захисту населення);
- тимчасова робоча комісія з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим та внутрішньо переміщеним особам (за потреби, начальник управління праці
та соціального захисту населення);
- з питань надання грошової допомоги постраждалим та внутрішньо переміщеним
особам (при фінансуванні, начальник управління праці та соціального захисту населення);
- з ліквідації комунального підприємства «Криворізька косметологічна лікарня»
(протягом місяця, каб. 420, Шатохіна М. С.);
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- 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, начальник управління праці та соціального
захисту населення).
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,
начальник управління праці та соціального захисту населення);
- комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (щоквартально, начальник управління праці та соціального захисту населення);
- комісії районної ради з питань реабілітації жертв політичних репресій на Україні (щоквартально, начальник управління праці та соціального захисту населення);
- спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру місцевого рівня у разі необхідності, Стєннікова Г. 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:
- відзначення 30-річчя від дня заснування комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» Криворізької міської ради (час уточнюється, міський комунальний заклад
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«Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, вул. Бикова, 2, начальник
управління праці та соціального захисту населення);
- виставка-ярмарок спілки бджолярів Криворіжжя «Травневий мед»
(16-18.04.2021, центральний фасд міського комунального закладу «Палац культури
«Мис-тецький» Криворізької міської ради, вул. Бикова, 2, Мігуша О. О.);
- показовий день з цивільного захисту для закладів загальної середньої освіти
(20.04.2021, Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 120 Криворізької
міської ради Дніпропетровської області, вул. Івана Авраменка, 22а, начальник відділу
освіти);
- єдиний день з цивільного захисту у закладах загальної середньої та позашкільної освіти (22.04.2021, начальник відділу освіти);
- єдиний день інформування трудових колективів Саксаганського району
(22.04.2021, протягом дня, Цилінська І .Є.);
- заходи щодо відзначення у Саксаганському районі 35-х роковин з Дня Чорнобильської катастрофи (26.04.2021, сквер «Героїв Чорнобиля», час уточнюється, начальник управління праці та соціального захисту населення);
- цикл культурно-мистецьких заходів до Дня чорнобильської трагедії (1986 рік)
(26.04.2021, протягом дня, Мігуша О. О.);
- участь митців Саксаганського району, переможців І відбіркового туру районного огляд-конкурсу у міській виставці образотворчого та декоративно-ужиткового
мистецтва фестивалю народної творчості «Весна Рудани» (30.04.2021, Комунальний
заклад культури «Міський виставочний зал» Криворізької міської ради, вул. Олександра Поля, 2, Мігуша О. О.);
- практичне тренування районних органів з питань евакуації (за окремим планом, каб. 210, Стєннікова Г. В.).
Примітка. Проведення заходів планується з дотриманням карантинних правил, санітарно-гігієнічних вимог, формат заходів може змінюватись залежно від епідемічної ситуації.

