ПРОТОКОЛ № 4
засідання Громадської ради
при Барвінківській райдержадміністрації
м. Барвінкове

від 10 січня 2014 р.

Присутні:
Андрієнко Наталія Володимирівна – голова районної профспілкової
організації працівників культури.
Бєлік Євген Миколайович – голова районної профспілкової організації
працівників освіти і науки України.
Ситник Юрій Вікторович – завідувач сектору масових комунікацій
апарату райдержадмінстрації.
Головко Юрій Іванович – голова районної організації ветеранів
України.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Затвердження плану роботи на 2014 рік
Слухали: Беєліка Є.М. 0 голову Громадської ради, який запропонував
щоквартальний план роботи на 2014 рік.
І квартал
1.Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Барвінківського району за 2013 рік та затвердження Програми на 2014 рік.
2.Про виконання районного бюджету за 2013 рік.
3.Про заходи щодо соціального забезпечення учасників бойових дій
(воїнів-інтернаціоналістів) в рамках підготовки та проведення в Харківській
області Року учасників бойових дій на території інших держав.
ІІ квартал
1.Про хід виконання Програми раціонального використання та
охорони земель у Барвінківському районі на 2011-2015 роки, затвердженої
рішенням 5 сесії райради 6 скликання від 26.05.2011 року.

2.Про стан зайнятості та соціальний захист населення району.
3. Про хід виконання Програми "Питна вода Барвінківського
району на 2011-2015 роки", затвердженої рішенням 7 сесії райради 6
скликання від 26.10.2011 року.
ІІІ квартал
1.Про підсумки соціально-економічного розвитку району за І
півріччя 2014 року та завдання до кінця року.
2.Про функціонування центру надання адміністративних послуг
районної державної адміністрації та шляхи ефективності його роботи.
3.Про стан забезпечення в районній державній адміністрації
виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації".

ІV квартал
1.Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2014 року.
2. Про хід виконання Програми організації відпочинку та
оздоровлення дітей району на 2-13-2015 роки, затвердженої рішенням 15
сесії районної ради 6 скликання від 25.12.2012 року.
3.Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту
в Барвінківському районі на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням 15 сесії
районної ради 6 скликання від 25.12.2012 року.
Вирішили: затвердити запропонований план роботи. При цьому у
плані можливі зміни, які будуть обговорюватися членами Громадської ради у
робочому порядку.

Голова Громадської Ради

Є.М.Бєлік

Секретар Громадської Ради

Ю.В.Ситник

