Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003
року №1569 "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної
адміністрації", розпорядження голови районної державної адміністрації від 13
вересня 2011 року № 448-р "Про нову редакцію Положення про колегію
районної державної адміністрації":
1. Затвердити план засідань колегії Знам'янської районної державної
адміністрації на 2015 рік (додається).
2.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі, відповідальних
за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії
райдержадміністрації, забезпечити якісну підготовку та своєчасне подання до
апарату
райдержадміністрації
матеріалів
на
засідання
колегії
райдержадміністрації у терміни, визначені нормативно-правовими актами.
3.
Відділам:
загальному;
організаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації забезпечити надання членам колегії райдержадміністрації
матеріалів колегії райдержадміністрації не пізніше ніж за три дні до засідання, а
у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до
засідання.
4. Зняти з контролю розпорядження голови районної державної від
16 грудня 2013 року № 475-р "Про затвердження плану засідань колегії
Знам'янської районної державної адміністрації на 2014 рік" як таке, що
виконане.

Голова районної
державної адміністрації

Ю. ГРИГОРАШ

Корчинський Я.І.
Чубін І.Ю.
АнісімоваШило О.І.
Іванова А.І.

Корчинський Я.І.
Бискуб Г.М.
Корчинський Я.І.
Лихота Г.В.
Корчинський Я.І.
Бабіч Т.М.
Слюсаренко О.О.
Балаклеєнко Н.М.

Особа,
відповідальна за
підготовку та
подання матеріалів
5
№
з/п

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації
відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Орієнтовна дата Термін подання
проведення
матеріалів до
засідання
апарату райдержколегії
адміністрації
1
2
3
4
Січень 2015 року
1. Про стан надходження платежів до бюджетів усіх рівнів
22 січня
14 січня
та використання бюджетних коштів за 2014 рік
2. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в районі у
22 січня
14 січня
2014 році
3. Про підведення підсумків з виконання плану основних
22 січня
14 січня
заходів цивільного захисту району у 2014 році
4. Про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли
22 січня
14 січня
до районної державної адміністрації та органів
місцевого самоврядування району у 2014 році
Лютий 2015 року
1. Про підсумки економічного і соціального розвитку
19 лютого
11 лютого
району за 2014 рік
2. Про стан соціального захисту населення району
19 лютого
11 лютого
у 2014 році

Про затвердження плану засідань
колегії Знам'янської районної
державної адміністрації на 2015 рік

Питання колегії

м. Знам’янка

ПЛАН
засідань колегії Знам'янської районної державної адміністрації на 2015 рік

№ 5-р

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
14 січня 2015 № 5-р

від “14” січня 2015 року

3
Продовження додатку

1
2
3
3. Про стан організації контролю за виконанням актів і
19 лютого
доручень Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпоряджень і доручень голови
Кіровоградської обласної та голови районної державних
адміністрацій у 2014 році
Березень 2015 року
1. Про підсумки роботи агропромислового комплексу
19 березня
району за 2014 рік
2. Про стан захворюваності населення на туберкульоз у
19 березня
2014 році та проведення протитуберкульозних заходів
закладами охорони здоров’я району
3.

1.

2.

Про стан здійснення виконавчим комітетом
19 березня
Суботцівської сільської ради делегованих повноважень
органів виконавчої влади
Квітень 2015 року
Про стан надходження платежів до бюджетів усіх рівнів
16 квітня
та використання бюджетних коштів за січень-березень
2015 року
Про стан підготовки до проведення відпочинку та
16 квітня
оздоровлення дітей влітку 2015 року

3. Про стан організації контролю за виконанням актів і
доручень Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпоряджень і доручень голови
Кіровоградської обласної та голови районної державних
адміністрацій у січні-березні 2015 року

4
11 лютого

5
Слюсаренко О.О.
Волошенюк М.Ю.

11 березня

Корчинський Я.І.
Кузьмін О.В.
АнісімоваШило О.І.
Муравський І.Б.
Гречина Н.І.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

11 березня

11 березня

08 квітня

Корчинський Я.І.
Бискуб Г.М.

08 квітня

АнісімоваШило О.І.
Іванова А.І.
Слюсаренко О.О.
Волошенюк М.Ю.

16 квітня

08 квітня

3

4

4
Продовження додатку

1
1.

2

Травень 2015 року
Про підсумки економічного і соціального розвитку
21 травня
району за січень-березень 2015 року

13 травня

1.

Про стан захворюваності населення на онкологічні
хвороби у 2014 році

21 травня

13 травня

2.

13 травня

3.

Про стан здійснення виконавчим комітетом Диківської
21 травня
сільської ради делегованих повноважень органів
виконавчої влади
Червень 2015 року
Про підсумки роботи господарського комплексу району
18 червня
в осінньо-зимовий період 2014/2015 року та заходи
щодо підготовки до нового опалювального сезону
2015/2016 року
Липень 2015 року
Про стан надходження платежів до бюджетів усіх рівнів
16 липня
та використання бюджетних коштів за січень-червень
2015 року
Про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли
16 липня
до районної державної адміністрації у І півріччі
2015 року
Про стан архівної справи та діловодства в районі
16 липня

4.

Про стан організації контролю за виконанням актів і

1.

1.

2.

16 липня

5
Корчинський Я.І.
Чубін І.Ю.
Бискуб Г.М.
АнісімоваШило О.І.
Муравський І.Б.
Гречина Н.І.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

10 червня

Корчинський Я.І.
Бабіч Т.М.

08 липня

Корчинський Я.І.
Бискуб Г.М.

08 липня

Слюсаренко О.О.
Балаклеєнко Н.М.

08 липня

АнісімоваШило О.І.
Пилипенко В.Ю.
Слюсаренко О.О.

08 липня

5
Продовження додатку

1

2
3
доручень Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпоряджень і доручень голови
Кіровоградської обласної та голови районної державних
адміністрацій у січні-липні 2015 року
Серпень 2015 року
1. Про підсумки економічного і соціального розвитку
20 серпня
району за січень-червень 2015 року
2. Про стан готовності об'єктів житло-комунального
20 серпня
господарства та соціальної сфери району до роботи в
осінньо-зимовий період 2015/2016 року

3. Про підготовку навчальних закладів району до нового
20 серпня
2015/2016 навчального року та до роботи в осінньозимовий період 2015/2016 року
4. Про стан здійснення виконавчим комітетом
20 серпня
Богданівської сільської ради делегованих повноважень
органів виконавчої влади
Вересень 2015 року
1. Про підсумки збирання ранніх зернових культур та хід
17 вересня
проведення осіннього комплексу польових робіт
2. Про хід виконання районної програми розвитку
17 вересня
культури на період до 2018 року, затвердженої

4

5
Волошенюк М.Ю.

12 серпня

Корчинський Я.І.
Чубін І.Ю.
Корчинський Я.І.
АнісімоваШило О.І.
Бабіч Т.М.
Сидоренко В.Г.
Волчок О.І.
Олефірова Н.І.
Муравський І.Б.
Гречина Н.І.
АнісімоваШило О.І.
Сидоренко В.Г.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

12 серпня

12 серпня

12 серпня

09 вересня
09 вересня

Корчинський Я.І.
Кузьмін О.В.
АнісімоваШило О.І.

6
Продовження додатку

1

2
3
рішенням районної ради від 17 грудня 2013 року № 499
3. Про стан здійснення виконавчим комітетом Трепівської
17 вересня
сільської ради делегованих повноважень органів
виконавчої влади
Жовтень 2015 року
1. Про стан надходження платежів до бюджетів усіх рівнів
15 жовтня
та використання бюджетних коштів за січень-вересень
2015 року
2. Про стан надання медичної допомоги дитячому та
15 жовтня
жіночому населенню району

3.

4.

1.
2.

Про стан виконання районної цільової соціальної
15 жовтня
програми розвитку фізичної культури і спорту на 20122016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 30
грудня 2011 року №162
Про стан організації контролю за виконанням актів і
15 жовтня
доручень Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпоряджень і доручень голови
Кіровоградської обласної та голови районної державних
адміністрацій у січні-вересні 2015 року
Листопад 2015 року
Про підсумки економічного і соціального розвитку
19 листопада
району за січень-вересень 2015 року
Про підсумки роботи служби у справах дітей
19 листопада
райдержадміністрації

4
09 вересня

5
Волчок О.І.
Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

07 жовтня

Корчинський Я.І.
Бискуб Г.М.

07 жовтня

АнісімоваШило О.І.
Муравський І.Б.
Гречина Н.І.
АнісімоваШило О.І.
Стукаленко О.М.

07 жовтня

07 жовтня

Слюсаренко О.О.
Волошенюк М.Ю.

11 листопада

Корчинський Я.І.
Чубін І.Ю.
АнісімоваШило О.І.
Ганул В.С.

11 листопада

7
Продовження додатку

1
3.

4.

1.

2
3
Про стан виконання загальноосвітніми навчальними
19 листопада
закладами району Закону України "Про освіту" в
частині забезпечення повною загальною середньою
освітою
Про стан здійснення виконавчим комітетом Петрівської
19 листопада
сільської ради делегованих повноважень органів
виконавчої влади
Грудень 2015 року
Про стан кадрової роботи в апараті та структурних
17 грудня
підрозділах райдержадміністрації

________________________________

4
11 листопада

5
АнісімоваШило О.І.
Сидоренко В.Г.

11 листопада

Слюсаренко О.О.
Юхно Т.В.

17 грудня

Слюсаренко О.О.
Багно М.О.

