МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ЗО РЦУДІИІ Ш І і

Мостиська

№

Про план роботи
райдержадміністрації
на 2017 рік
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
Регламенту Мостиської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації від 23 листопада 2016 року № 950:
1. Затвердити план роботи райдержадміністрації на 2017 рік згідно з додатком.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації:
2.1. Забезпечити виконання плану роботи райдержадміністрації на 2017 рік.
2.2. До 10 січня 2018 року подати у відділ організаційної роботи, інформаційної
діяльності та зв'язків з громадськістю апарату райдержадміністрації звіти про
виконання плану роботи райдержадміністрації за 2017 рік за формою, визначеною у
додатку З Регламенту Мостиської райдержадміністрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
райдержадміністрації Сатурчак Н. С.

Голова районної^ ' , '
державної адмі^еграції

С. О. Буняк

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« ЗО » грудня 2016 р. №
ПЛАН РОБОТИ
Мостиської районної державної адміністрації на 2017 рік
№
Зміст заходу
з/п
і. засідання Колегії райдержадміністрації
1.
Засідання Колегії райдержадміністрації

Обґрунтування необхідності здійснення
заходу
На виконання плану роботи Колегії
райдержадміністрації на 2017 рік

2. Засідання консультативно-дорадчих органів раіідержадміністрації
2.
Засідання комісії з питань захисту прав дитини
Закон України «Про органи і служби у
при голові райдержадміністрації
справах дітей та спеціальні установи для
дітей», постанова Кабінету міністрів
України від 24.09.2008 № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини» (із
змінами)
3.
Засідання районної комісії з питань техногенно- Згідно 3 планом роботи комісії з питань
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
4.
Засідання Координаційної ради з питань дітей
Закон України « Про місцеві дертавні
при заступниі^ голови райдержадміністрації
адміністрації», Закон України «Про органи
і служби у справах дітей та спеціальні
установи для дітей»
5.
Засідання опп^ських рад при органах
Закон України «Про місцеве
місцевого самоврядування
самоврядування», Закон України «Про
місцеві державні адміністрації»
6.
Засідання міжвідомчої КоординаційноЗгідно 3 планом засідань Координаційнометодичної ради 3 правової освіти населення
методичної ради 3 правової освіти
населення
7.
Засідання районної координаційної ради з
Згідно 3 планом засідань районної
питань безпеки дорожнього руху
координаційної ради з питань безпеки

Термін
виконання

Відпов^альні
виконавці

16 березня
18 травня
14 вересня
14 грудня

О. Сабат

Протягом року

Г. Михайлюньо
0. Онохова

Щомісячно

І. Бабій

Щоквартально

Г. Михайлюньо
С. Бурда

Щомісячно
Щоквартально

Г. Михайлюньо
С. Бурда
0. Онохова
Н. Сатурчак

2 рази в рік

В. Придиба

Продовження додаткі
8.

Засідання районного координаційного комітету
3 сприяння зайнятості населення

9.

Засідання комісії для вирішення питань,
пов'язаних 3 призначенням державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям,
наданням населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житловокомунальних посл^, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива та пільг особам, які мають право на
пільги за соціальною ознакою

10.

Засідання робочої групи з питань щодо
створення та легалізації нових робочих місць

11.

Засідання комісії щодо прийняття рішень про
надання одноразової матеріальної допомоги
інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим
особам
Засідання спостережної комісії
райдержадмінісірації

12.

дорожнього руху
Згідно 3 планом засідань районного
координаційного комітету з сприяння
зайнятості населення
Закон України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям»,
постанова КМУ «Про затвердження
порядіо^ призначення і виплати державної
соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям». Положення про порядок
призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на
оплату ЖКП і послуг на придбання
сіфапленого газу, твердого та рідкого
пічного побугового палива
Положення 1^0 районну робочу групу з
питань легалізації, затвердженого
розпорядженням голови
райдержадміністрації від 15.02.2010 № 78
Лист Міністерства праці та соціальної
політики України від 30.09.2005 №
770/0/14-05/027-12

Щоквартально

Л. Вербаускене

Щомісячно

Н.Здобиляк

Щомісячно

X. Бойко

Один раз у
квартал

Г.Курцеба

Щомісячно

В. Андрейко

Упорядкування обліку юридичних осіб в
єдиному реєсірі об єктів державної
власності
Дотримання законодавства України про
оплату праці

Протягом року

0 . Томашевська

Щомісячно

Д. Загорбенська

Згідно 3 планом засідань спостережної
комісії райдержадміністрації

13.

Засідання комісії з питань упоряді^^вання обліку
юридичних осіб

14.

Засідання районної комісії з питань погашення
податкового боргу та сгану виплати заробітної
плати

15.

Засідання комісії для розгляду питань охорони
лісів, використання та збереження лісових
ресурсів району

Упорядкування використання лісових
ресурсів та обліку деревини

Щоквартально

0. Томатпсіська

16.

Засідання районної комісії з питань розвиті^^
підприємництва

Розвиток підприємництва в районі

Щоквартально

0. Мандаяк

.

Продовження додаткі

3. Заходи щодо соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць,
функціонування галузеіі господарського комплексу та розв'язання проблем у соціальній сфері, поліпшення діяльності місцевих
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

Надання роз яснень законодавства щодо
надання житлових субсидій, допомог, пільг
Надання населенню різних видів допомог
Робота 3 учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС
(компенсація за шкоду заподіяну здоров'ю, за
невикористані санаторно-курортні путівки)
Робота 3 учасниками Великої Вітчизняної війни,
інвалідами, дітьми війни (надання статусу,
компенсація за невикористані санаторнокурортні путівки)
Робота 3 багатодітними сім'ями (надання
статусу «Багатодітна сім'я», «Дитина з
багатодітної сім'ї», попередження насильства в
сім'ї, оздоровлення дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей з
малозабезпечених сімей, дітей, які перебувають
на диспансерному облііо^, дітей з багатодітних
сімей, талановитих та обдарованих дітей)
Спільне засідання служби у справах дітей
райдержадміністрації, відділу освіти
райдержадміністрації, Мостиського відділу
поліції! Яворівського ВП ГУНП у Львівській
області 3 метою затвердження спільних заходів
щодо запобігання бездоглядності,
правопорушень та злочинності серед дітей у
Мостиському районі на 2017 рік
Підготовка проектів для включення на
фінансування в державні та обласні програми
Спільне засідання служби у справах дітей
райдержадміністрації, Мостиського відділу
поліції Яворівського ВП 1УНП у Львівській
області щодо забезпечення взаємодії по
реальному стану профілактичної роботи та
здійснення правового та соціального захисту
дітей
Прийом громадян головою

На виконання розпоряджень, наказів вищих
органів
Забезпечення громадянам їх прав
відповідно до чинного законодавства
Забезпечення громадянам їх прав
відповідно до чинного законодавства

Протягом роїо'

Б. Гачак

Протягом року

Б. Гачак

Протягом року'

І. Лесняк

Забезпечення громадянам їх прав
відповідно до чинного законодавства

Протягом року

Г. І ^ ц е б а
І. Лесняк

Забезпечення громадянам їх прав
відповідно до чинного законодавства

Протягом рої^^

0. Захарко

Січень

Г. Михайлюньо
В. Чернега
0. Сушко

Лютий-квітень

0. Шуп'яна

Березень

Г. Михайлюньо
0. Сушко

Щомісяця

0. Осідач

Закон Уіфаїни «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей»

Залучення інвестицій в район
Закон України «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей, постанова Кабінету Міністрів
України » від 24.09.2008 № 866 «Пигання
діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини (із
змінами)
Забезпечення реалізації громадянами

Продовження додаткі
райдержадміністрації

конституційного права на звернення

26.

Виїзний прийом громадян головою
райдержадмінісірації

Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення

27.

Прийом громадян першим заступником голови
райдержадміністрації

Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення

28.

Виїзний прийом громадян першим заступником
голови райдержадмінісірації

Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення

29.

Прийом громадян заступником голови
райдержадміністрації

Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення

ЗО.

Виїзний прийом громадян заступником голови
райдержадміністрації

Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення

31.

Прийом громадян керівником апарату
райдержадміністрації

Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення

32.

Виїзний прийом громадян керівником апарату
райдержадміністрації

Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення

за оіфемим
графіком
Щовівторка
згідно 3
графіком
Щомісяця
за оіфемим
гра( >іком
Щомісяця
за оіфемим
графіком
Щомісяця
за оіфемим
гра( )іком
Щомісяця
за оіфемим
графіком
Щомісяця
за оіфемим
графіком
Щомісяця
за оіфемим
графіком
III квартал

0. Сабат
0 . Осідач
0. Осідач
О. Осідач
О. Осідач
0. Осідач

0. Осідач

0. Шуп'яна
Аналіз освоєння капіталовкладень
Формування і затвердження Проірами
капітального будівництва на 201/рік
4. Зазшди на виконання актів законодавства (Конституції України, законів України, актів президента України та Верховної гади
Укряіїнн. Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня), доручень Президента України та Прем єрмініс тра України, державних і обласних програм соціально-економічного та культурного розвитку, розпоряджень та доручень
голоїви райдержадміністрації, рішень сесій обласної ради, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю і а
—
підгскХППКГЯ ПІППППІПНИТ ЧПІТЇВ
Протягом року 1. михаилюньо
Закон Уіфаїни «Про органи і служби у
34. Здійснення рейдів «ДІТИ вулиці», «Вокзал»,
С. Бурда
«Ринок», «Літо 2017», «Генофонд», «Ялинка» з справах дітей та спеціальні установи для
0.
Сушко
дітей,
постанова
Кабінету
Міністрів
метою виявлення дітей, схильних до
України від 24.09.2008 № 866 «Питання
правопорушень і злочинності
діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини» (із
змінами)
В. Чернега
Травень
Закон Уіфаїни «Про загальну середню
35. Провести моніторинг прогнозованих
33.

Продовження додаткі

36.

37.

38.

демографічних змін та умов функціонування
загальноосвітніх навчальних закладів у сільській
місцевості 3 метою продовження оптимізації їх
мережі та вжиття додаткових заходів щодо
недопущення необгрунтованої реорганізації і
ліквідації сільських шкіл
Проведення циклу лекцій, бесід, «круглих
столів» у загальноосвітніх навчальних закладах
району по питаннях прав та інтересів
неповнолітніх, адміністративної та кримінальної
відповідальності за правопорушення і
злочинність серед дітей
Реалізація районної Прогоами розвитку освіти
Мостищини на 2013-2017 роки

освіїу»

Закон України «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей»

Закони України «Про освіту», «Про
загальну ^ е д н ю освіїу», «Про дошкільну
освіїу», «Гфо позашкільну освіту». Укази
Президента України від 20.03.2008 №
244/2008 «Про додаткові заходи щодо
підвищення якості освіти в Україні», від
20.09.2010 р. № 926/2010 «Про заходи
щодо забезпечення пріоритетного розвитід^
освіти в Україні»
Державна програма запобігання дитячій
безпритульності та бездоглядності
Постанова Кабінеіу Міністрів України від
12.04.2000 № 646 «Про затвердження
Інсірукції 3 обліку дітей і підлітків
шкільного віку»

Забезпечення виконання комплексу заходів щодо
профілактики злочинності серед неповнолітніх
39. Забезпечення виконання комплексу заходів щодо
здобуття обов'язкової повної загальної середньої
освіти дітьми та підлітками району та неухильне
виконання постанови КМУ від 12.04.2000 № 646
«Про затвердження Інсірукції з облії^^ дітей і
підлітків шкільного віку»
40. Аналіз стану виконаїшя Програми розвитку
Створення сприятливих умов для розвитку
малого підприємництва на 2016-2020 роки
малого підприємництва
5. Підсумки діяльності райдержадміністрації (підготовка звітів)
41. іидготовка звіту ітоо виконання квартального та Згідно 3 планом роботи відділу
річного планів роботи райдержадміністрації
організаційної роботи, інформаційної
діяльності та зв'язків з громадськістю
апарату райдержадмінісірації
42. Підготовка звіту служби у справах дітей
Закон України «Про органи і служби у
райдержадміністрації
справах дітей та спеціальні установи для
дітей
43. Підготовка плану діяльності
Закон України «Про засади державної

Щомісячно

Г. Михайлюньо
С. Бурда
0. Суїшсо

Упродовж року

В. Чернега

Впродовж року

В. Чернега

Впродовж року

В. Чернега

Щоквартально

0. Мандзяк

Щоквартально
до 10 числа

0. Сабат

Грудень

Г. Михайлюньо
С. Бурда
0. Онохова
0 . Томашевська

Грудень

Продовження додаткі
раидержадмшістраци підготовки проектів
регуляторної політики у сфері
регуляторних актів на 2015 рік
господарської діяльності»
6. Проведення перевірок, надання нраюгичної допомоги
44. Проведення перевірок виховної роботи у
Закон України «Про органи і служби у
загальноосвітніх школах району
справах дітей та спеціальні установи для
дітей
45. Проведення перевірок органів місцевого
Згідно 3 планом роботи відділу
самоврядування з метою надання методичної та організаційної роботи, інформаційної
практичної допомоги у їхній діяльності
діяльності та зв'язків з громадськістю
апарату райдержадмінісірації
46. Проведення перевірок по місцю проживання
Закон України «Про органи і служби у
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
справах дітей та спеціальні установи для
піклз^ання та дітей, що перебувають у
дітей, постанова Кабінету Мінісірів
складних житгєвих обставинах
України від 24.09.2008 № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини» (із
змінами)
47. Спільні рейди-перевірки служби у справах
Закон Уіфаїни «Про органи і служби у
дітей райдержадміністоації, Мостиського ВП
справах дітей та спеціальні установи для
Яворівського ВПГУНПУ у Львівській області
дітей. Закон України «Про загальну
ігрових апаратів, інтернет-кафе та інших
середню освіту»
громадських місць де перебувають неповнолітні
48. Перевірка стаї^ готовності навчальних закладів Забезпечення належного стану
до роботи у 2017-2018 навчальному році і
облаштування та утримання шкільних
підготовка до опалювального сезону
приміщень, створення умов для навчання
учнів
7. На ради, семінари, навчання тощо
49. Апаратна нарада голови райдержадміністрації
Організація виконання пріоритетних та
поточних завдань райдержадміністрації для
забезпечення функціонування
територіально-господарського комплексу
району та населення
50. Нарада з керівниками правоохоронних і
На виконання схеми аналізу і координації
контролюючих органів
роботи органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, судових, правоохоронних
органів та органів юстиції району у сфері
боротьби 3 організованою злочинністю і
корупцією
51. Нарада з керівниками структурних підрозділів
Ознайомлення із суспільно-політичною
апарату раіСцержадміністращї
ситуацією в районі та доведення завдань

Щомісячно за
окремим
графіком
Щомісячно

Г. Михайлюньо
В. Чернега

Щомісячно

Г. Михайлюньо
С. Бурда

Щомісячно за
окремим
графіком

Г. Михайлюньо
С. Бурда
0. Онохова

серпень

В. Чернега
Ю. Антонишин

Щовівторка

0. Сабат

Щомісяця
1-а п'ятниця

В. Андрейко

Щоп'ятниці

0. Сабат

О. Сабат

Продовження додаткі
52.

Нарада з заступниками голови та керівником
апарату райдержадміністрації

53.

Проведення семінарів-практикумів, навчань для
представників органів опіки та піклування
Мостиського району з питань опіки, піклування
та усиновлення, створення і функціонування
ДЬСТ та ПС, а також вжиття заходів із
запобігання нездорових тенденцій серед дітей
Виробнича нарада з працівниками культури
району

54.
55.

Нарада з міськими, сільськими головами і
сеіфетарями виконкомів місцевих рад

56.

Нарада СуСД, відділу освіти, управління
соціального захисту населення, МКЦРЛ,
Мостиського ВП Яворівського ВП ГУНИ У у
Львівській області по соціальному захисту та
підтримці дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування на 2017 рік у
Мостиському районі
Н^ада ^ С Д , відділу освіти, МКЦРЛ,
РЦСССДМ по затвердженню спільних заходів
щодо профілактики ВІЛ-СНІДу та наркоманії у
молодіжному середовищі, запобігання
пропаганди насильсгва, сексуальної розпусти у
Мостиському районі у 2017 році.
Нарада СуСД, управління соціального захисту
населення, віддії^ освіти, РЦСССДМ про
організацію оздоровлення та відіючиніо' дітей
під час літніх канікул

57.

58.

59.

Нарада з питань охоплення дітей та молоді
шкшьного віку навчанням у загальноосвітніх

начальникам управлінь, відділів райдержадміністрації та керівникам служб району
Ознайомлення із суспільно-політичною
ситуацією в районі та доведення завдань
заступникам голови райдержадміністрації
та керівнику апарату
Закон України «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей». Постанова Кабінету Мінісірів
України «Питання діяльності органів опіки
та піклування, пов'язаної із захистом прав
дитини» від 24.09.2008 № 866 (із змінами)
Розгляд планування установ ід^льтури на
місяць та звіт про проведену роботу за
певний період
Згідно 3 планом роботи відділу
організаційної роботи, інформаційної
діяльносгі та зв'язків з громадськістю
апарату райдержадміністрації
Закон України «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей». Постанова Кабінету Міністрів
України «Питання діяльності органів опіки
та піклування, пов'язаної із захистом прав
дитини» від 24.09.2008 № 866

Понеділокп'ятниця

0. Сабат

Один^раз у
півріччя

Г. Михайлюньо
С. Бурда
0 . Онохова

Щомісяця
4-а середа

Г. Букса

Щоквартально

О. Сабат

Січень

Г. Михайлюньо
B. Чернега
C. Занько
Б. Пелиньо
Б. Гачак
0. Сушко

Закон України «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей»

Січень

Г. Михайлюньо
B. Чернега
C. Занько
Б. Пелиньо

Закон України «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей, постанова Кабінеіу Міні(^ів
України від 24.09.2008 № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини»
Закон Уіфаїни «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для

Квітень

Г. Михайлюньо
B. Чернега
C.Занько
Б. Гачак

Липень

Г. Михайлюньо
В. Чернега

Продовження додаткі
С. Занько

навчальних закладах, дотримання інструкції з
дітей. Закон України «Про загальну
обліку дітей
середню освіту»
8. Засідання колегій структурних підрозділів раііонної державної адміністрації
60. Засідання Колегії відділу освіти
На виконання плаї^ роботи Колегії вілл,ілу
освіти райдержадміюстрації на 2017 рік

Січень
Лютий
Квітень
Грудень
9. Основні організаціііно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю
61.. Тематичний вечір, присвячений Дню Соборності Відзначення пам'ятних та знаменних дат
Січень
України
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

В. Чернега

Г. Букса

Поетичний зорепад «Ростислав Братунь український поет» (до 90-річчя від дня
народження)
Вечір-реквієм «Крути -наша слава-наша
історія», присвячений бою під Кругами

до 90-річчя від дня народження Р. Братуня

Січень

Г. Букса

Відзначення пам'ятних та знаменних дат

Січень

Г. Букса

Лірична сповідь «Поет, публіцист і літературний
ішитик» (до 125-ї річниці від дня народження
С.Маланюка)
Бенефіс «Невтомний сіяч д о ^ а » (до 205-ї
річниці від дня народження Є.Гребінки)

до 125-ї річниці від дня народження
Є.Маланюка

Лютий

Г. Букса

до 205-ї річниці від дня народження
Є.Гребінки

Лютий

Г. Букса

Березень

Г. Букса

Березень

Г. Букса

Березень

Г. Букса

Березень

Г. Букса

26 квітня

І. Лесняк

28 квітня

X. Бойко

Вечір сміху «Український байкар» (до 190-ї
річниці від дня народження Л.Глібова)

до 190-ї річниці від дня народження
Л.Глібова
Літературний квест «У кожнім с ^ ц і небайдужім Відзначення пам'ятних та знаменних дат
безсмертне слово Кобзаря» (до 203-ї річниці від
дня народження Т.Шевченка)
Літературно-мистецький вечір, «Вічний як
Відзначення пам'ятних та знаменних дат
народ» присвячений 203-ї річниці з дня
народження Т.Шевченка.
Вечір бібліотечний «Найвидатніша
до 135-ї річниці від дня народження
просвітителька Христина Алчевська» (до 13 5-ї
X. Алчевської
річниці від дня народження)
31 річниця аварії на ЧАЕС
Відзначення річниці Чорнобильської
катасірофи
Всесвітній день охорони праці
Відзначення дня охорони праці

72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Вечір-портрет «Майстриня українського слова»
(до 1І0-Ї річниці від дня народження І.Вільде)
Літературний вернісаж «Співець долі народної»
(до 105-ї річниці від дня народження
М.Стельмаха)
Тематичний вечір з нагоди Свята Матері

до 110-ї річниці від дня народження
І.Вільде
до 105-ї річниці від дня народження
М.Стельмаха

Святкування Дня матері:
- виставка малюнків та інших робіт дітей та
молоді району;
- святковий концерт
Вечір-зустріч 3 ветеранами II світової війни до
дня пам'яті та примирення
Вечір історичної пам'яті «Невтомний борець за
волю України» (до 110-ї річнитіі від дня
народження Р.Шухевича)
Тематичний вечір присвячений Дню Конституції
«Конституція - гарант Незалежності України»
Комплекс урочистих заходів щодо відзначення
Міжнародного Дня захисту дітей
Літературна подорож «Олег Ольжич - поет
національного героїзму» (до 110-ї річниці від
дня народження)
Поетична година «Невичерпна доброта» (до 80-ї
річниці від дня народження Н. Бічуї)
Акція «Державний прапор - національна
святиня Уіфаїни» (до дня державного прапора
України)
Урочиста академія, святковий концерт «Живи
моя державо Україно» (до дня Незалежності
України)
Вечір «Бібліотека книжковий дім» (до
Всеукраїнського дня бібліотек)
Тематичний вечір, присвячений
75-й річниці утворення УПА

Продовження додаткі
Травень
Г. Букса
Травень

Г. Букса

До Дня матері

Травень

Г. Букса

Закон України «Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні»

Травень

0.Захарко

Відзначення пам'ятних та знаменних дат

Травень

Г. Букса

Відзначення пам'ятних та знаменних дат

Червень

Г. Букса

Відзначення пам'ятних та знаменних дат

Червень

Г. Букса

Закон України «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей
до 110-ї річниці від дня народження
О.Ольжича

Червень
Липень

Г. Михайлюньо
С. Бурда
0. Онохова
Г. Букса

до 80-ї річниці від дня народження Н.Бічуї

Серпень

Г. Букса

відзначення пам'ятних та знаменних дат

Серпень

Г. Букса

відзначення пам'ятних та знаменних дат

Серпень

Г. Букса

відзначення пам'ятних та знаменних дат

Вересень

Г. Букса

відзначення пам'ятних та знаменних дат

Жовтень

Г. Букса

86.
87.
88.
89.
90.
91.

Тематичний вечір, присвячений
99-й річниці ЗУНР
Вечір-реісвієм пам'яті жертв голодомору та
політичних репресій
Бібліофреш «Добром нагріте серце» (до 105-і
річниці від дня народження А.малишка)
Акція «Революція гідності і свободи» (до дня
гідності і свободи)
День інвалідів
Організація святкових вистав, ранків «Іде
Святий Миколай»

Керівник апарату райдержадміністрації

відзначення пам'ятних та знаменних дат

Листопад

Продовження додаткі
Г. Букса

відзначення пам'ятних та знаменних дат

Листопад

Г. Букса

до 105-ї річниці від дня народження
А.Малишка
відзначення пам'ятних та знаменних дат

Листопад

Г. Букса

Листопад

Г. Букса

Грудень
Грудень

Г. Курцеба
Г. Михайлюньо
С. Бурда
0. Онохова

Відзначення Дня інвалідів
Закон України «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для
дітей

Н. С. Сатурчак

