План заходів комітетів Ради слухачів до червня 2017 року
№
з/п

Захід

Строк
виконання
(період
реалізації)

Шляхи реалізації (що для
цього потрібно?)

Комітет
співвиконавець

Комітету культурно-мистецького та дозвільного життя слухачів
1

2

Організація гри «Мафія»

Святкування Дня збройних сил України

30 листопада

6 грудня

20-22 грудня

3

Свято Миколая і святкування Нового року

4

Святкування Дня студента та Тетяниного Дня

25 січня

5

День пам’яті героїв Крут (поїздка у м. Крути)

27(28) січня

6

Свято з нагоди Дня закоханих

14 лютого

7

Міжнародний день рідної мови

27 лютого

-Приміщення в гуртожитку
-Музична апаратура
-Фуршет
-Актова зала
-Музична апаратура
-Організація спортивної гри
«Козацькі забави»
-Фінансування(на подарунки)
-Приміщення в гуртожитку
-Фуршет
-Актова зала
-Музична апаратура
-Організація концерту
-Приміщення в гуртожитку
-Фуршет + дискотека
-Приміщення в гуртожитку
-Музична апаратура
-Фуршет + дискотека
- Транспорт
-Скринька для валентинок
-Приміщення в гуртожитку
-Музична апаратура
-Фуршет + дискотека
-Актова зала
-Музична апаратура

ЗМІ

ЗМІ

ЗМІ

ЗМІ
ЗМІ
ЗМІ

ЗМІ

7 березня

8

Міжнародний жіночий день

9

Шевченківські дні (похід до музею
Т.Г. Шевченка м. Київ)

9(10) березня

10

Міжнародний день планетаріїв

15-17 березня

11

Святкування Дня сміху (КВН)

12

Міжнародний день спорту

13

Міжнародний день танцю (дискотека)

14

Поїздка в парк «Буки», Батурин

15

Козацькі забави, спартакіада між групами
слухачів

16

День вишиванки

17

Поїздка в парк «Олександрія»

-Організація концерту
-Приміщення в гуртожитку
-Музична апаратура
-Фуршет + дискотека

ЗМІ
ЗМІ

-Похід у планетарій

-Актова зала
-Музична апаратура
-КВН
28-30 березня -Приміщення в гуртожитку
-Фуршет + дискотека
-Фінансування (на подарунки)
-Спортивні змагання (мілітарі)
6 квітня
-Фінансування (на подарунки)
-Приміщення в гуртожитку
25-27 квітня -Музична апаратура
-Фуршет + дискотека
-Екскурсія
квітень-травень -Автобус
-Часткове фінансування поїздки
-Спортивні змагання
9-12 травня
-Фінансування(на подарунки)
-Флешмоб (всі у вишиванках)
-Тематична виставка регіональних
18 травня
стилів вишивання
-Конкурс вишиванок (вишиті роботи
hand made)
-Екскурсія
травень
-Автобус
-Часткове фінансування поїздки

ЗМІ

ЗМІ

ЗМІ
ЗМІ
ЗМІ
ЗМІ
ЗМІ

ЗМІ

ЗМІ,

18

19

З’їзд слухацького активу регіональних
інститутів, святкування дня Києва

28 травня

червень

Поїздка до Одеси

-Приміщення у гуртожитку для
поселення слухачів з регіональних
інститутів
-Екскурсія по Києву
-Приміщення в гуртожитку
-Музична апаратура
-Фуршет + дискотека
-Організація конференції

-Екскурсія
-Автобус
-Часткове фінансування поїздки

Комітет
організацій
ної роботи
та
співпрацю з
регіональни
ми
інститутами
НАДУ та
наукової
роботи

ЗМІ

Комітет юридичного забезпечення
1
2
3

4

Розгляд звернення слухачів
Забезпечення захисту прав і законних інтересів
слухачів
Забезпечення
правильності
оформлення
документів,
пов’язаних
з
діяльністю
слухацького самоврядування Національної
академії
державного
управління
та
відповідності чинному законодавству

Протягом
поточного
періоду

Сприяння правильному застосуванню актів
законодавства про освіту в процесі реалізації
основних цілей слухацького самоврядування.

-

-

-

-

-

-

Комітет господарсько-побутових питань у гуртожитках
1

Створення комісії, затвердження складу

Листопад 2016

Залучення слухачів для проведення
зборів
з
метою
визначення

ЗМІ

2

Проведення зборів із слухачами щодо правил
проживання в гуртожитках

3

Звіт про стан кімнат

4

Збір скарг та пропозицій пов’язаних з житловопобутовими
умовами
проживання
в
гуртожитках слухачів та подальше їх
вирішення

5

Залучення коштів для облаштування кімнат для
фітнесу та спорту

Листопад 2016

Листопад грудень
Протягом
поточного
періоду
Листопад грудень

відповідальних осіб на кожному
поверсі для забезпечення контролю за
чітким виконанням слухачами умов
проживання
Ознайомлення слухачів академії з
правилами
проживання
в
гуртожитках. Контроль комісії за
чітким дотриманням та виконанням
правил проживання в гуртожитках
Звернення до Попок А.А. для
отримання інформації
Розміщення
в
гуртожитках
«Скриньки
пропозицій»
щодо
покращення житлово-побутових умов
Направлення
листів-звернень
до
керівництва
та
профспілкового
комітету академії для виділення
коштів

-

-

-

Комітет розвитку партнерських зв’язків
1

2

Здача речей в благодій магазин «Ласка»
(соціальний проект «благодійний магазин»). Листопад-червень
Будь-які речі, які слухачі бажають
Ідея проста і поширена в усьому розвиненому
ЗМІ
та вважають за необхідне віддати
світі - одні люди приносять щось в магазин,
на гуманітарну допомогу
інші це щось купують. Виручені кошти, за
вирахуванням витрат на утримання магазину,
йдуть на благодійність, речі які не підходять
для продажу розподіляються між фондами, як
гуманітарна допомога.
13 грудня
- Підготувати
приміщення
в Комітет
Благодійна ЯРМАКА до дня Святого
культурноакадемії
Миколая «Подаруй дитині свято»
мистецьког
- Приміщення у гуртожитку
Поїздка до дитячого будинку м. Боярка

3
4

Водохресне купання
Акція «добро на Різдво»

19 січня
20 січня

5

Акція «Від серця до серця» до Дня Матері
«…вони такі малі і не розуміють чому мама їх
покинула, тому давайте подаруємо цим діткам
частинку свого тепла!».
Дитячий будинок у м. Боярка (діти віком до
3-х років).

8 травня

6

Благодійна акція для дітей-сиріт «Подаруй
дитині казку і мрію на щасливе життя!»
Дитячий будинок у м. Боярка

28 квітня

7

Міжнародний День захисту дітей

1 червня

«Одна з найбільших удачу житті людини щасливе дитинство».

- Фінансування
(оголошення,
роздруківки, авто (бензин))
- Домашні
солодощі
зроблені
власноруч слухачами академії за
власним бажанням і фінансовими
можливостями
-Транспорт
- Приміщення в академії
- Фінансування
(оголошення,
роздруківки, авто (бензин))
- Збір речей, іграшок, солодощів
- Збір речей для дітей віком від
народження до 3-х років (підгузки,
дитячі речі (одяг, іграшки, пляшечки
для годування та ін.);
- Приміщення в академії;
- Фінансування
(рекламні
матеріали, автомобіль, бензин).
- Приміщення в академії;
- Фінансування
(рекламні
матеріали, канцелярія, авто, бензин);
Національно-патріотичне
виховання (гра): свято «Козацькому
роду нема переводу», свято «Наша
мова калинова».
- Приміщення в академії;
- Фінансування
(оголошення,
роздруківки, авто, бензин).
Запланований захід:
1. Провести ігрову карусель на
свіжому повітрі «Розумні, кмітливі,

о життя
та
ЗМІ

ЗМІ
Комітет
культурномистецьког
о життя
та
ЗМІ
Комітет
культурномистецьког
о життя
та
ЗМІ
Комітет
культурномистецьког
о життя
та
ЗМІ
Комітет
культурномистецьког
о життя
та
ЗМІ

допитливі, сміливі». Під час заходу
діти змагатимуться в різноманітних
конкурсах: відгадуватимуть загадки,
розв’язуватимуть
інтелектуальні
задачі,
складатимуть
пазли,
демонструвати спритність у вправах з
м’яче та інше.
2. Закупити ящик морозива і
роздавати діткам на вулиці.

Комітет організаційної роботи та співпрацю з регіональними інститутами НАДУ та наукової роботи
Круглий стіл призначений міжнародному дню
філософії
Всеукраїнська науково-практична конференція
за міжнародною участю «Здоров’я нації як
пріоритет державної політики з охорони
здоров’я»

18 листопада

3

Науково-практична
конференція
молодих
вчених Національної академії «Публічне
управління та адміністрування: розвиток і
впровадження»

листопад

4

Науково-практичний семінар «Виклики та
загрози безпеці України у 21 столітті:
проблеми та шляхи їх розв’язання»
Фінансова
децентралізація:
ризики
та
можливості для економічного зростання

листопад

Семінар «Публічна політика в контексті
реформи системи управління: виклики для
України»
Круглий стіл присвячений гарантування прав і
свобод людини і громадянина

1
2

5
6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

листопад

-

-

листопад грудень

-

-

грудень

-

-

листопад

8

9
10

11

Круглий
стіл:
«Розвиток
місцевого
самоврядування в контексті реалізації реформ
децентралізації влади»
Круглий стіл присвячений Конституції України

7 грудня

Круглий стіл у форматі відеоконференцзв’язку
«Права людини: механізми забезпечення
міжнародних стандартів»
Зимова школа «Децентралізація влади: сучасні
підходи, технології та інструменти»

грудень

грудень

15 грудня

-

-

-

-

-

-

-

-

Комітет зв’язку з громадськістю та співпраці зі ЗМІ
1
2

3

Створеня публічної сторінки Рада слухачів
НАДУ в соціальних мережах
Оновлення інформації про членів Слухацької
ради та їх діяльність на офіційному сайті
Академії
Висвітлення діяльності Ради слухачів на
інформаційних
ресурсах
Академії,
у
вітчизняних ЗМІ, інформаційна підтримка
заходів публічного, розважального, наукового
спрямування, що відбуваються в Академії.
Крім того, налагодження інформаційних
зв’язків та залучення до коуч-лекцій відомих
лідерів
політичної
думки,
управлінців,
політиків, журналістів, громадських діячів.

Листопад
Листопад
Постійно,
протягом 20162017 рр

Інформація про керівництво Ради
слухачів, членів комітетів
Інформація про керівництво Ради
слухачів, членів комітетів
Співпраця з іншими комітетами Ради,
керівництвом
Академії,
організаторами заходів, слухачами,
ЗМІ

Всі
комітети
Ради

