Орієнтовний план
проведення консультацій з громадськістю
на 2018 рік

№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

Питання, яке
планується винести на
обговорення

Заходи, які
заплановані в
рамках
консультацій

Підготовка та
Оргкомітет,
відзначення
громадські
загальнодержавних свят
обговорення
та пам’ятних дат
Популяризація здорового
способу життя,
профілактика
правопорушень та
негативних проявів в
Оргкомітет,
молодіжному та
громадські
дитячому середовищі
обговорення
(ксенофобія, расизм),
створення умов для
змістовного дозвілля
дітей та молоді
Про підсумок творчої та
Семінар з
фінансово-господарської
працівниками
роботи закладів
культури
культури у 2017 році та
району та з
завдання на 2018 рік.
представниками
Реалізація заходів щодо
громадських та
зміцнення матеріальнорелігійних
технічної бази закладів
організацій
культури
Підготовка до
Нарада з
проведення конкурсу
керівниками
читців та заходів,
закладів
присвячених 204-ій
культури
річниці з дня
району та
народження Тараса
громадською
Шевченка
радою
Про особливості
Семінар
підготовки до
працівників
проведення у 2018 році
культури
Всеукраїнського
району та
конкурсу «Кращий
громадської
заклад культури в
ради при відділі
сільській місцевості»
культури РДА

Орієнтовний
строк
Примітки
проведення
консультацій
щомісяця
впродовж
року

щокварталу
впродовж
року

січень

лютий

квітень

6.

«Бібліотека і влада:
партнерство задля
розвитку місцевої
громади»

Обговорення за
круглим столом
Нарада з
працівниками
культури
району,
громадські
обговорення

травень

7.

Про відзначення в районі
Дня Конституції України
та Дня молоді

8.

Про відзначення 1030-ої
річниці хрещення РусиУкраїни

Оргкомітет,
громадські
обговорення

липень

9.

Про підготовку та
проведення
міськрайонного свята,
приуроченого Дню
незалежності України

Оргкомітет,
громадські
обговорення

липень

10.

Про підготовку та
проведення VI обласного
фестивалю ім. Квітки
Цісик в с. Ліски

Оргкомітет,
громадські
обговорення

серпень

Підготовка закладів
культури району до
роботи в умовах осінньозимового періоду 20182019 років

Нарада з
керівниками
закладів
культури
району та
громадською
радою

серпень

засідання за
круглим столом

вересень

засідання за
круглим столом

жовтень

засідання за
круглим столом

жовтень

11.

12.

13.

14.

Про хід виконання
Програми «Духовне
життя» на 2016-2020
роки за І півріччя
2018 року
Про підвищення
ефективності роботи з
дітьми та молоддю
Про співпрацю з
національними
меншинами, етнічними
групами та релігійними
громадами
Коломийщини

червень

15.

16.

17.

18.

Про хід виконання
Програми розвитку
засідання за
культури Коломийського
круглим столом
району на 2016-2020
роки за 2018 рік
Про охорону та
збереження об’єктів
засідання за
культурної спадщини
круглим столом
Коломийського району
Про план роботи відділу
культури Коломийської
Засідання за
райдержадміністрації на круглим столом
2019 рік
Соціальні основи
формування здорового
Науковоспособу життя та
практичний
профілактика
семінар
ВІЛ/СНІДУ серед молоді

листопад

листопад

грудень

грудень

