
ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

розпорядження голови Вишгородської  
районної державної адміністрації 
 
від 29 січня  2019  року  № 25 

 
 

План  роботи  
Вишгородської  районної  державної  адміністрації  на  лютий 2019  року 

 
 

Зміст заходу 
 

Обґрунтування 
необхідності 

здійснення заходу 
 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

1 2 3 4 
 

Питання для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації 
 
- про підсумки соціально-економічного та ку-
льтурного розвитку Вишгородського району 
за 2018 рік; 

 

Закон України  «Про місцеві 
державні  адміністрації»  
 

21 лютого  Данчин О. О.,  
Гаврилова С. В. 
 

- про здійснення повноважень, делегованих 
Вишгородською районною радою Вишгород-
ській районній державній адміністрації; 

 

закон України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» 
 

21 лютого  Савенок В. В., 
Данчин О. О., 
Волотовська Т. П., 
Деркач Ю. В., 
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- про виконання районного бюджету Вишго-
родського району за 2018 рік; 

 

стаття 80 Бюджетного кодексу 
України 

21 лютого  Данчин О. О.,  
Єрема Т. М.  

- про витрачання коштів  резервного фонду за 
січень 2019  року. 

 

ст.  24 Бюджетного кодексу 
України 
 

21 лютого Данчин О. О.,  
Єрема Т. М. 

 
Питання для внесення  на  розгляд  оперативної  наради у голови райдержадміністрації 

 
- про роботу підприємств житлово - комуна-
льного господарства району в зимовий пері-
од 2018 – 2019 років;  

Закон України «Про місцеві дер-
жавні  адміністрації» 
 

щоп’ятниці  Данчин О. О., 
Проценко С. Д., 
Фороща С. М.,  
Дрозд С. М. 
 

- хід опалювального сезону 2019 – 2019 ро-
ків; 
 

Закон України «Про місцеві дер-
жавні  адміністрації» 
 

щоп’ятниці  Данчин О. О., 
Таран О. В. 
 

- про техногенну ситуацію на території райо-
ну; 

Закон України «Про місцеві дер-
жавні  адміністрації» 
 

щоп’ятниці  Данчин О. О.,  
Бондаренко Г. В.  

- про криміногенну ситуацію на території 
району та ситуацію на автошляхах району; 
 

Закон України «Про місцеві дер-
жавні  адміністрації» 
 

щоп’ятниці  Данчин О. О.,  
Дудник О. А. 
 

- про роботу закладів охорони здоров’я ра-
йону та стан їх матеріально-технічного за-
безпечення. 
 

Закон України «Про місцеві дер-
жавні  адміністрації» 
 

щоп’ятниці  Волотовська Т. П.,  
Клюзко І. В.;  
Морозова О. В.,  
Павленко В. П. 
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Заходи за  участю голови  Вишгородської  районної  державної  адміністрації 

 
- проведення районної комісії з питань пога-
шення заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій   
та інших соціальних виплат; 
 

Закон України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», план робо-
ти комісії 

за окремим 
планом 

Савенок В. В., 
Лі М. Є.  
 

- проведення комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуа-
цій. 
 

Закон України «Про місцеві дер-
жавні  адміністрації», план робо-
ти комісії 
 

за окремим 
планом 

Савенок В. В., 
Данчин О. О.,  
Дем’янчук С. О.   

- засідання сесії районної  ради; 
 

Закон України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» 
 

за окремим 
планом 

Савенок В. В. 
 
 

- виїзні прийоми громадян у селах Хотянівка 
та Богдани. 
 
 

Графік проведення виїзних при-
йомів громадян керівництвом 
райдержадміністрації на І півріч-
чя 2019 року (від 26.12.2018 
№ 77-1) 
 

13 лютого, 
27 лютого 
 

Савенок В. В.,  
Фещенко Ю. О.  

 
Організація  виконання  в  районі  розпоряджень  і  доручень  голів  обласної  

державної  адміністрації  та  районної державної  адміністрації 
 
 
Розпорядження  голови  Київської обласної  державної  адміністрації: 
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- від 22.12.2018 № 739 «Про затвердження 
Плану роботи з виконання у Київській обла-
сті у 2018-2020 роках завдань Державної 
стратегії регіонального розвитку на період 
до 2020 року». 
 

розпорядження голови Київської 
ОДА від 22.12.2018 № 739 

лютий Данчин О. О., 
Гаврилова С. В. 
 

 
Питання для вивчення в оперативному порядку  

 
- про відкриті тендери у системи «PRO-
ZORO», а також тендери, зареєстровані у цій 
системі; 
 

Пункт 3.1. протоколу on-line  
наради у Київській ОДА  
від 05.08.2016  
 

лютий Данчин О. О., 
Гаврилова С. В. 
 

- про підготовку проекту Програми розвитку 
малого і середнього підприємництва у Виш-
городському районі на 2019-2020 роки; 
 

Методичні рекомендації  
від 18.09.2012 № 44 
 

лютий Данчин О. О.,   
Гаврилова С. В. 
 

- про підсумки проведення моніторингу та 
оцінки результативності реалізації державної 
регіональної політики; 
 

доручення голови Київської ОДА 
від 17.01.2017 №5-1 

лютий Данчин О. О.,   
Гаврилова С. В. 
 

- про стан виконання фінансових планів ко-
мунальних підприємств спільної власності  
територіальних громад сіл, селища, міста 
району; 
 

рішення Вишгородської районної 
ради від 17.05.2012 № 238-18-VI  

лютий Данчин О. О., 
Гаврилова С. В. 
 

- про результати аналізу фінансово - госпо-
дарської діяльності комунальних підпри-

рішення Вишгородської районної 
ради від 25.02.2016 № 39-05-VII  

лютий  Данчин О. О.,   
Гаврилова С. В. 
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ємств та господарських організацій спільної 
власності територіальних громад сіл, сели-
ща, міста району; 
 

 

- про моніторинг та аналіз роздрібних цін на 
основні продовольчі товари на підприємст-
вах торгівлі та продовольчих ринках району; 
 

розпорядження голови Вишго-
родської райдержадміністрації 
від 14.03.2011 № 276 

лютий  Данчин О. О.,  
Гаврилова С. В. 
 

- про стан виконання плану заходів з реалі-
зації Концепції державної політики у сфері 
захисту прав споживачів на період до 2020 
року; 
 

розпорядження Кабінету Мініст-
рів України від 27.12.2017  
№ 983-р «Про затвердження пла-
ну заходів з реалізації Концепції 
державної політики у сфері захи-
сту прав споживачів на період до 
2020 року» 
 

лютий  Данчин О. О.,   
Гаврилова С. В. 
 

- про консультаційно-інформаційні служби з 
питань захисту прав споживачів; 

лист департаменту економічного 
розвитку і торгівлі облдержадмі-
ністрації від 12.02.2018 № 28-01-
13/200 
 

лютий  Данчин О. О.,   
Гаврилова С. В. 
 

- про організацію проведення моніторингу та 
оцінку результативності реалізації державної 
регіональної політики; 
 

доручення голови Київської ОДА 
від 17.01.2017 № 5-1 

лютий  Данчин О. О.,   
Гаврилова С. В. 
 

- про стан виконання фінансових планів ко-
мунальними підприємствами та господарсь-
кими організаціями спільної власності тери-

рішення Вишгородської районної 
ради від 27.04.2012 № 222-17-VI  
 

лютий  Данчин О. О.,   
Гаврилова С. В. 
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торіальних громад сіл, селища, міста району; 
 
- про стан розвитку споживчого ринку, рику 
побутових послуг і створення їх інфраструк-
тури, поліпшення організації та якості об-
слуговування населення підприємствами то-
ргівлі, громадського харчування та побуту; 
 

рішення Вишгородської районної 
ради від 20.12.2018 № 39-05-VIІ  

лютий  Данчин О. О., 
Гаврилова С. В. 
 

- про забезпечення виконання регуляторних 
функцій в межах делегованих повноважень 
та оприлюднення інформації про здійснення 
регуляторної діяльності за 2018 рік; 
 

рішення Вишгородської районної 
ради від 25.02.2016 № 39-05-VII 

лютий Данчин О. О.,   
Гаврилова С. В. 
 

- про стан виконання органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, 
районними підприємствами, установами та 
організаціями заходів щодо запобігання та 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в 
осінньо-зимовий період 2018/2019 років; 
 

план роботи відділу з питань 
надзвичайних ситуацій та лікві-
дації наслідків аварії на ЧАЕС 
 

лютий Данчин О. О.,  
Дем’янчук С. О.    
 
 
 

- про стан виконання заходів Програми захи-
сту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій на території Вишгородського райо-
ну на 2018 – 2022 роки; 
 

план роботи відділу з питань 
надзвичайних ситуацій та лікві-
дації наслідків аварії на ЧАЕС 
 

лютий Данчин О. О.,  
Дем’янчук С. О.    
 
 
 

- про роботу підприємств дорожнього та жи-
тлово-комунального господарства району до 
роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 

Закон України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації» 

лютий Данчин О. О.,  
Войко І. В. 
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2019 років; 
 
- про роботу з архівації матеріалів дозвіль-
ного характеру, виданих відділом містобу-
дування, архітектури та житлово - комуналь-
ного господарства за попередні роки; 
 

Закон України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності»  

лютий Данчин О. О.,  
Войко І. В. 
 

- про розгляд проектної документації із зем-
леустрою; 
 

ст.21 Закону України «Про осно-
ви містобудування» 

лютий Данчин О. О., 
Войко І. В. 

 
- про стан транспортного обслуговування  
населення  району; 

Закон України  «Про місцеві 
державні адміністрації» 
 

лютий Данчин О. О., 
Гаврилова С. В.  

- про стан сплати за спожиті енергоносії  
всіма категоріями споживачів Вишгородсь-
кого району; 
 

Закон України «Про місцеві дер-
жавні  адміністрації» 
 

лютий Данчин О. О., 
Таран О. В.,  
 

- про стан автомобільних доріг району; 
 

Закон  України «Про місцеві 
державні  адміністрації» 
 

лютий Данчин О. О., 
Дрозд С. М.  
 

- про роботу Центру надання адміністратив-
них послуг Вишгородської райдержадмініс-
трації; 
 

Закон України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації»  

лютий Данчин О. О..  
Камінська О. О.   

- про кількісний склад поголів’я тварин та 
птиці в особистих селянських господарствах 
району станом на 01.01.2019; 
 

план роботи управління агроп-
ромислового розвитку на лютий 
2019 року 
 

лютий Деркач Ю. В., 
Хом’ячук В. В. 
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- про проведення моніторингу стану посівів 
озимих зернових культур урожаю 2019 року; 
 

план роботи управління агро-
промислового розвитку на лютий 
2019 року 
 

лютий Деркач Ю. В., 
Хом’ячук В. В. 
 

- про результати аналізу економічних показ-
ників виробництва продукції тваринництва 
за 2018 рік та січень 2019 року; 
 

план роботи управління агроп-
ромислового розвитку на лютий 
2019 року 
 

лютий Деркач Ю. В., 
Хом’ячук В. В. 
 

- про планування натуральних показників в 
тваринництві та рослинництві суб’єктами 
господарювання сільськогосподарського ви-
робництва на 2019 рік; 
 

план роботи управління агроп-
ромислового розвитку на лютий 
2019 року 
 

лютий Деркач Ю. В., 
Хом’ячук В. В. 
 

- про проведення моніторингу забезпечення 
сільськогосподарський підприємств та фер-
мерських господарств району мінеральними 
добривами та засобами захисту рослин для 
проведення осінньо-польових робіт;  
 

план роботи управління агроп-
ромислового розвитку на лютий 
2019 року 
 

лютий Деркач Ю. В., 
Хом’ячук В. В. 
 

- про корегування сформованої бази випуск-
ників закладів загальної середньої освіти ра-
йону 2019 року для виготовлення документів 
про освіту; 
 

план роботи відділу освіти на 
лютий 2019 року 

лютий Волотовська Т. П.,  
Фороща Т. В. 

- про коригування банку даних дітей соціа-
льно незахищених категорій населення; 
 

план роботи відділу освіти на 
лютий 2019 року 
 

лютий Волотовська Т. П.,  
Фороща Т. В. 

- про проведення навчання вчителів почат- план роботи відділу освіти на лютий Волотовська Т. П.,  
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кових класів за «Новою українською шко-
лою»; 
 

лютий 2019 року 
 

Фороща Т. В. 

- про участь школярів району у ІІІ (обласно-
му) етапі Всеукраїнських учнівських олімпі-
ад з базових дисциплін; 
 

план роботи відділу освіти на 
лютий 2019 року 
 

лютий Волотовська Т. П.,  
Фороща Т. В. 

- про участь робіт школярів району у ІІ (об-
ласному) етапі конкурсу-захисту науково - 
дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
Академії Наук України; 
 

план роботи відділу освіти на 
лютий 2019 року 
 

лютий Волотовська Т. П.,  
Фороща Т. В. 

- про проведення реєстрації на зовнішнє не-
залежне оцінювання 2019 року; 

план роботи відділу освіти на 
лютий 2019 року 
 

лютий Волотовська Т. П.,  
Фороща Т. В. 

- про роботу органу опіки та піклування Лю-
тізької сільської ради; 
 

план роботи служби у справах 
дітей та сім’ї на лютий 2019 
року 
 

лютий  Волотовська Т. П., 
Мельник О. В.    

- про стан виховної роботи у Лютізькій зага-
льноосвітній школі; 

план роботи служби у справах 
дітей та сім’ї на лютий 2019 
року 
 

лютий  Волотовська Т. П., 
Мельник О. В.    

- про рівень атестації лікарів та середніх ме-
дичних працівників та складання плану під-
вищення кваліфікації на 2019 рік;  
 

план роботи КНП «Вишгородсь-
кий районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» на 
лютий 2019  року 
 

лютий Волотовська Т. П., 
Морозова О. В., 
 

- про проведення виїзних оперативних нарад план роботи КНП «Вишгородсь- лютий Волотовська Т. П., 
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в амбулаторіях загальної практики – сімей-
ної медицини; 

кий районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» на 
лютий 2019  року 
 

Морозова О. В., 
 

- про здійснення виконкомом Лютізької 
сільської ради делегованих повноважень ор-
ганів виконавчої влади; 
 
 

ст. 11 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» 

лютий  Фещенко Ю. О.,  
Джус О. В. 
 

- про стан виконання вимог Закону України 
«Про звернення громадян» у виконкомах 
Синяківської та Литвинівської сільських рад.  
 

Закон України «Про звернення 
громадян» 

лютий Фещенко Ю. О.  
 

 
Перелік розпоряджень  і  доручень  голів обласної державної  адміністрації  та  районної державної 

адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю за виконанням 
 

 
Розпоряджень голови  Київської обласної  державної  адміністрації: 
 
- від 23.02.2017 № 63 «Про схвалення проек-
ту змін до Обласної цільової програми роз-
витку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на пері-
од до 2021 року»; 
 

розпорядження голови Київської 
ОДА 23.02.2017 № 63 

лютий Деркач Ю. В., 
Хом’ячук В. В. 
 

- від 19.05.2017 № 273 «Про схвалення прое-
кту Програми охорони довкілля та раціона-
льного використання  природних ресурсів 

розпорядження голови Київської 
ОДА від 19.05.2017 № 273 

лютий Деркач Ю. В., 
Хом’ячук В. В. 
 



 11 

Київської області на 2017-2019 роки»; 
 
- від 25.01.2018 № 25 «Про розподіл цільо-
вих видатків  медичної субвенції з держав-
ного бюджету на лікування хворих на цук-
ровий діабет»; 
 

розпорядження голови Київської 
ОДА від 25.01.2018 № 25 

лютий Волотовська Т. П., 
Клюзко І. В. 
 

- від 09.02.2018 № 54 «Про утворення робо-
чої групи для підготовки пропозицій до На-
ціонального плану управління відходами»; 
 

розпорядження голови Київської 
ОДА від 09.02.2018 № 54 

лютий Деркач Ю. В., 
Хом’ячук В. В. 
 

- від 19.05.2018 № 274 «Про схвалення прое-
кту Програми поводження з твердими побу-
товими відходами у Київській області на 
2017-2020 роки»; 
 

розпорядження голови Київської 
ОДА від 19.05.2018 № 274 

лютий Данчин О. О., 
Войко І. І. 

- від 15.05.2018 № 312 «Про затвердження 
Плану спроможної мережі надання первин-
ної медичної допомоги Київської області»; 
 

розпорядження голови Київської 
ОДА від 15.05.2018 № 312 

лютий Волотовська Т. П., 
Морозова О. В.  
 

- від 06.06.2018 № 354 «Про  затвердження 
плану обласних заходів щодо співпраці з за-
кордонними українцями на період до 2020 
року»; 
 

розпорядження голови Київської 
ОДА від 06.06.2018 № 354 

лютий Волотовська Т. П., 
Іванова Ю. В.  
 

- від 06.08.2018 № 462 «Про забезпечення 
безпеки та запобігання загибелі людей на вод-
них об’єктах Київської області»; 

розпорядження голови Київської 
ОДА від 06.08.2018 № 462 

лютий Данчин О. О., 
Дем’янчук  С. О.  
 

- від 05.10.2018 № 566 «Про затвердження розпорядження голови Київської лютий Фещенко Ю. О.  



 12 

Критеріїв оцінки ступенів ризику у діяльно-
сті Київської облдержадміністрації, її струк-
турних підрозділів, РДА, підприємств, уста-
нов, організацій, що належать до сфери її 
управління, за якими здійснюється відбір 
об'єктів для проведення планових внутріш-
ніх аудиторських перевірок»; 
 

ОДА від 05.10.2018 № 566  

- від 22.12.2018 № 739 «Про затвердження 
Плану роботи з виконання у Київській об-
ласті у 2018-2020 роках завдань Державної 
стратегії регіонального розвитку на період 
до 2020 року у Київській області». 
 

розпорядження голови Київської 
ОДА від 22.12.2018 № 739 

лютий Данчин О. О., 
Гаврилова С. В.  
 

 
Доручення голови  Київської обласної  державної  адміністрації: 
 
- від 24.07.2015 № 49-1 про стан погашення 
заборгованості з відшкодування фактичних 
витрат на виплату і доставку пільгових пен-
сій, сплати страхових внесків та єдиного 
внеску. 
 

доручення голови Київської ОДА 
24.07.2015 № 49-1 
 

лютий Волотовська Т. П., 
Лі М. Є.    

 
Надання практичної  і  методичної  допомоги  місцевим  радам 

 
- надання консультативної та практичної до-
помоги виконкомам місцевих рад району з  
питань забезпечення реалізації державної  

план роботи управління економі-
ки  на  лютий 2018 року  
 

лютий Данчин О. О., 
Гаврилова С. В.  
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регуляторної політики; 
 
- надання практичної допомоги виконкомам  
місцевих рад району при здійсненні закупі-
вель товарів, робіт і послуг за державні кош-
ти, у тому числі на електронних платформах; 
 
 

план роботи управління економі-
ки  на лютий 2018 року  
 

лютий Данчин О. О., 
Гаврилова С. В.  

- надання методичної та практичної допомо-
ги уповноваженим особам місцевих рад ра-
йону з питань, що стосуються надання соціа-
льного захисту населення; 
 

план роботи управління соціаль-
ного захисту населення  на лю-
тий 2018 року  
 

лютий Волотовська Т. П., 
Лі М. Є.  

- надання методичної та практичної допомо-
ги виконкомам сільських рад із земельних 
питань; 
 

Закон України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації» 

лютий Данчин О. О., 
Матвійчук О. В.   

- інформаційно-роз’яснювальна робота щодо 
надання населенню державних допомог та 
житлових субсидій серед уповноважених 
осіб сільських рад, що стосуються надання 
соціального захисту населення; 
 

план роботи управління соціаль-
ного захисту населення  на лю-
тий 2018 року  
 

лютий Волотовська Т. П., 
Лі М. Є.  

- надання практичної допомоги виконкомам  
місцевих рад  району щодо забезпечення ро-
боти консультативних пунктів для навчання 
населення з питань цивільного захисту; 
 

план роботи відділу з питань 
надзвичайних ситуацій та лікві-
дації наслідків аварії на ЧАЕС на 
лютий 2018 року   

лютий Данчин О. О., 
Дем’янчук В. В.    

- надання методичної та практичної допомо- план роботи служби у справах лютий Волотовська Т. П., 
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ги органу опіки та піклування Лютізької 
сільської ради в рамках виконання програми 
«Назустріч дітям». 
 

дітей та сім’ї на лютий 2018 року 
 

Мельник О. В.  

 
Організаційно-масові заходи, засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, наради 

 
 
9.1. Відзначення 
 
- Дня вшанування пам’яті  учасників бойових дій на території інших держав; 15  лютого за окремим планом 

- Стрітення Господнього; 15  лютого за окремим планом 

- Дня Героїв Небесної Сотні; 20 лютого за окремим планом 

-  Міжнародного дня рідної мови. 21  лютого за окремим планом 

 
9. 2. Засідання 
 
- районної комісії з питань погашення забор-
гованості із заробітної плати (грошового за-
безпечення), пенсій, стипендій   та інших со-
ціальних виплат; 
 

Закон України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», план робо-
ти комісії   
 

за окремим 
планом  

Волотовська Т. П., 
Лі М. Є.  
 

- районної комісії по призначення населенню 
матеріальної допомоги; 
 

Закон України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», план робо-
ти комісії   
 

за окремим 
планом 

Волотовська Т. П., 
Лі М. Є., 
Рудько  Н. П. , 
Мельник О. В.  
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- районної комісії з питань призначення дер-
жавних соціальних допомог, надання насе-
ленню пільг, житлових субсидій та соціаль-
них виплат внутрішньо переміщеним особам; 
 

Закон України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», план робо-
ти комісії 

за окремим 
планом 

Волотовська Т. П., 
Лі М. Є.  
 

- районної комісії з питань техногенно - еко-
логічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 
 

Кодекс цивільного захисту, план 
роботи комісії  

за окремим 
планом 

Данчин О. О., 
Дем’янчук С. О.   
 

- робочої групи з питань легалізації виплати  
заробітної плати та зайнятості населення; 

Закон України «Про місцеві дер-
жавні  адміністрації» 
 

за окремим 
планом 

Волотовська Т. П., 
Лі М. Є.  
 

- медичної ради району; план роботи Комунального за-
кладу «Вишгородська централь-
на районна лікарня» на лютий 
2019 року; 
 

21 лютого Волотовська Т. П., 
Клюзко І. В.  

- комісії з питань захисту прав дитини. 
 

Закон України «Про місцеві дер-
жавні  адміністрації» 
 

22 лютого  Волотовська Т. П., 
Мельник О. В.  
 

- міждисциплінарної команди з надання пос-
луг патронату;  

Закон України «Про місцеві дер-
жавні  адміністрації» 
 

26 лютого 
 

Волотовська Т. П., 
Мельник О. В.    

- круглий стіл «Питання соціального захисту 
дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, у тому числі таких, що можуть 
загрожувати їх життю і здоров’ю». 
 

план роботи служби у справах 
дітей та сім’ї на лютий 2018 року 
 

28 лютого 
 

Волотовська Т. П., 
Мельник О. В.    
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9. 3. Наради, семінари, «круглі столи», навчання, рейди  
 
- нарада зі спеціалістами  галузі тваринницт-
ва господарств району щодо підведення під-
сумків роботи за 2018 рік; 
 

план роботи управління агропро-
мислового розвитку на лютий 
2018  року 
 

01 лютого  Деркач Ю. В., 
Хом’ячук В. В. 

- індивідуальні консультації для батьків, діти 
яких перебувають на обліку служби у спра-
вах дітей та сім’ї адміністрації; 
 

план роботи служби у справах 
дітей та сім’ї на лютий 2018 року 
 

05, 19 лютого 
 

Волотовська Т. П., 
Мельник О. В.    

- рейд «Діти вулиці»: м. Вишгород, смт Ди-
мер, села Рикунь, Катюжанка, Лютіж, Лит-
винівка, Демидів, Хотянівка, Нижча Дубеч-
ня, Вища Дубечня, Сувид. 
 

план роботи служби у справах 
дітей та сім’ї на лютий 2018 року 
 

07, 14, 21, 28 
лютого 
 

Волотовська Т. П., 
Мельник О. В.    

- нарада з керівниками бухгалтерської служ-
би сільськогосподарських підприємств; 
 

план роботи управління агропро-
мислового розвитку на лютий 
2018  року 
 

14 лютого Деркач Ю. В., 
Хом’ячук В. В. 

- семінар-нарада з суб’єктами соціальної ро-
боти «Протидія домашньому та гендерно-
зумовленому насильству»; 
 

план роботи служби у справах 
дітей та сім’ї на лютий 2018 року 
 

18 лютого 
 

Волотовська Т. П., 
Мельник О. В.    

- нарада керівників освітніх закладів району. 
 

план роботи відділу освіти на 
лютий 2018 року 
 
 

19 лютого Волотовська Т. П.,  
Фороща Т. В. 
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9.4. Організаційно-масові заходи 
 
- районний фестиваль мистецьких шкіл «Кра-
їна мрій - 2019» у Димерській дитячій музич-
ній школі; 
 

план роботи відділу культури, 
національностей та релігій на  
лютий 2019 року 

08 лютого 
 

Волотовська Т. П., 
Іванова Ю. В. 

- огляд-презентація нових видань «Книги, про 
які говорять…» до Дня дарування книги у 
Вишгородський центральній районній бібліо-
теці; 
 

план роботи відділу культури, 
національностей та релігій на  
лютий 2019 року 

14 лютого Волотовська Т. П., 
Іванова Ю. В. 

- святковий концерт до Дня Святого Валенти-
на «З коханням в серці» у Вишгородському 
районному будинку культури «Енергетик»; 
 

план роботи відділу культури, 
національностей та релігій на  
лютий 2019 року 

14 лютого 
 

Волотовська Т. П., 
Іванова Ю. В. 

- мітинг до Дня вшанування учасників бойо-
вих дій на території інших держав у м. Виш-
город; 
 

план роботи відділу культури, 
національностей та релігій на  
лютий 2019 року 

15 лютого 
 

Волотовська Т. П., 
Іванова Ю. В 

- виставка до Дня Героїв Небесної Сотні «У 
їхніх серцях жила Україна» у Вишгородсько-
му районному будинку культури «Енергетик»; 
 

план роботи відділу культури, 
національностей та релігій на  
лютий 2019 року 

15– 25   
лютого 

Волотовська Т. П., 
Іванова Ю. В. 

зустріч з учасниками бойових дій «Війна в 
Афгані – незагоєна рана і застереження на 
майбутнє» у Вишгородський центральній ра-
йонній бібліотеці; 
 

план роботи відділу культури, 
національностей та релігій на  
лютий 2019 року 

15 лютого 
 

Волотовська Т. П., 
Іванова Ю. В. 

- літературно-музичне свято «На стрітення план роботи відділу культури, 16 лютого Волотовська Т. П., 
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зимі з весною зустрітися» у Новопетрівській 
дитячій школі мистецтв; 
 

національностей та релігій на  
лютий 2019 року 

Іванова Ю. В. 

- зустріч до 75-річчя від дня народження 
О.А.Дяченко «Українкою я народилася»  у 
Вишгородській районній дитячій бібліотеці; 
 

план роботи відділу культури, 
національностей та релігій на  
лютий 2019 року 

19 лютого Волотовська Т. П., 
Іванова Ю. В. 

- мітинг «Герої Небесної Сотні вічно жити-
муть у наших серцях» у м. Вишгород; 

план роботи відділу культури, 
національностей та релігій на  
лютий 2019 року 

20 лютого  Волотовська Т. П., 
Іванова Ю. В. 

- година-реквієм до Дня Героїв Небесної Сот-
ні «Герої нашого часу» у Вишгородській ра-
йонній дитячій бібліотеці; 
 

план роботи відділу культури, 
національностей та релігій на  
лютий 2019 року 

20 лютого Волотовська Т. П., 
Іванова Ю. В. 

- мовознавча палітра до Дня рідної мови 
«Прекрасне слово і душа у мові рідній 
возз’єднались»  у Димерській бібліотеці для 
дітей; 
 

план роботи відділу культури, 
національностей та релігій на  
лютий 2019 року 

21 лютого Волотовська Т. П., 
Іванова Ю. В. 

- театральна вистава «Крижане серце» у Виш-
городському районному будинку культури 
«Енергетик»; 
 

план роботи відділу культури, 
національностей та релігій на  
лютий 2019 року 

24 лютого 
 

Волотовська Т. П., 
Іванова Ю. В. 

- відкритий академічний концерт струно-
смичкового відділу у Вишгородській дитячій 
музичній школі. 
 

план роботи відділу культури, 
національностей та релігій на  
лютий 2019 року 

25 лютого Волотовська Т. П., 
Іванова Ю. В. 

- відбіркові зональні змагання з шахів. план роботи відділу у справах лютий Волотовська Т. П., 
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 молоді та спорту на  лютий 2019 
року 
 

Лазарев М. Л. 
 

 
 
Виконуючий обов’язки керівника апарату  адміністрації                                                                           Ю. О. Фещенко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захарченко  
54-320 
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